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Petrobrás desrespeita a categoria e inviabiliza 
o pagamento do adiantamento da PLR 2008 
 

Direção da FUP convoca seu Conselho Deliberativo 
para definir os próximos encaminhamentos 

 
Após inúmeras cobranças da direção da FUP, a gerência de RH da Petrobrás 
finalmente realizou nesta quarta-feira, dia 07/01, reunião para definir o pagamento 
do adiantamento da PLR 2008. Os representantes da Petrobrás Transporte e 
Petroquisa também participaram da reunião. 
 
Em desrespeito aos trabalhadores, os representantes da empresa informaram que 
não será possível fazer o adiantamento da PLR 2008, devido às dificuldades que a 
Petrobrás e suas subsidiárias enfrentam neste momento, devido à crise financeira 
mundial. 
 
Em 19/12/2008, a Petrobrás comunicou ao mercado que foi provisionado R$ 7,019 
bilhões, para o pagamento do adiantamento dos dividendos aos seus acionistas, sob 
a forma juros sobre capital próprio, e que a data de pagamento desses dividendos, 
seria definida em sua Assembléia Geral Ordinária, que seria realizada somente no 
dia 08/04/09. 
 
Com este artifício, a empresa inviabilizou o pagamento do adiantamento da PLR 
2008, pois, de acordo com as resoluções do Departamento das Estatais (DEST), o 
pagamento de PLR aos trabalhadores das empresas estatais, deve ser feito após o 
pagamento dos dividendos dos acionistas. 
 
Além disso, a empresa está descumprindo o compromisso assumido com os seus 
trabalhadores, no Aditivo do Acordo Coletivo 2007/2009, para a negociação do 
pagamento das PLR´s futuras. Após muita pressão da direção da Federação, a 
Petrobrás se comprometeu a apresentar, até o dia 25/09/08, a sua proposta de 
indicadores e critérios para o pagamento das PLR´s, à partir de 2009.  

 
Conselho Deliberativo que definirá os próximos encaminhamentos será em 

Vitória – ES, dia 16 
 
A direção da FUP convocou o Conselho Deliberativo, para o dia 16/01. O objetivo 
desta reunião é definir os encaminhamentos e providências que a Federação e seus 
Sindicatos filiados deverão tomar devido a Petrobrás ter inviabilizado o pagamento 
do adiamento da PLR 2008, e ter descumprido seu compromisso quanto a 
negociação das PLR´s futuras. 
 



O Conselho é instância superior à direção da FUP e é formado pelos diretores da 
Federação e por um representante de cada Sindicato filiado. 
 

Ato Ecumênico em memória ao Trabalhador morto na P-34 
 
No dia 15/01, quinta feira, dia da troca de turno da P-34, no aeroporto de Vitória – 
ES, as direções sindicais e a FUP estarão no Ato Ecumênico em memória ao 
trabalhador William Robson Vasconcelos, morto tragicamente, no dia 04/01, à bordo 
da plataforma P-34. Este Ato faz parte da Semana de Mobilizações em Defesa da 
Vida que acontecerá a partir do dia 12/01 até o dia 16/01, em todo o país, nas 
Unidades da Petrobrás e suas subsidiárias. 
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