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Comissão de Acompanhamento do novo PCAC: 
FUP cobra solução para últimas pendências 

A Comissão FUP/Petrobrás que faz o acompanhamento da implementação do 
novo PCAC voltou a reunir-se nesta sexta-feira, 15, mantendo a previsão de 
conclusão para o final de março. A FUP cobrou que os trabalhadores 
anistiados oriundos da Petromisa e Interbrás também sejam contemplados no 
enquadramento de júnior para pleno no caso de estarem há mais de 10 anos 
no mesmo cargo. Agora em fevereiro, 172 petroleiros estão sendo 
contemplados por esta conquista. A FUP quer que o mesmo procedimento seja 
adotado para os companheiros anistiados, conforme garantido pelo novo 
PCAC. 
 
A Comissão também discutiu a situação dos trabalhadores em cargos extintos. 
A Petrobrás esclareceu que foram identificados 117 petroleiros nesta situação, 
das quais 51 já foram remanejados para um novo cargo em dezembro de 2007. 
A empresa informou que este mês serão realocados outros 45 trabalhadores 
que ainda estavam em cargos extintos. Os demais 17 trabalhadores que se 
encontram nesta situação estão sendo analisados pela empresa para serem 
enquadrados no novo PCAC. 
 
Outra questão tratada na reunião foi a correção da titulação e fichas funcionais 
dos petroleiros reenquadrados em novas carreiras. Segundo a Petrobrás, 1.634 
trabalhadores foram identificados como aptos a serem enquadrados nas novas 
carreiras conquistadas no PCAC e informou que os acertos na titulação 
(crachás e fichas funcionais) estão sendo realizados. 
 
Quanto aos recursos encaminhados à Petrobrás pela FUP em relação à 
reparação de níveis, a empresa informou que respondeu favoravelmente a 23 
trabalhadores, os quais estão sendo contemplados agora em fevereiro. Ao 
todo, a FUP recebeu e repassou para a empresa 354 recursos, cobrando a 
reparação dos níveis. A Federação cobrou que a Petrobrás explique caso a 
caso os requerimentos que não foram contemplados. 
 
A próxima reunião da Comissão de Acompanhamento do PCAC está prevista 
para o dia 04 de março, quando a FUP solicitou da Petrobrás uma 
apresentação com um balanço geral de tudo que foi implementado em relação 
ao novo plano de cargos.  
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