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Vitória da unidade e organização dos petroleiros! 

Além da PLR, FUP conquista o primeiro ACT dos 
trabalhadores da P-BIO 

Assembléia nacional no Rio de Janeiro aprova acordo. Assinatura será 
nesta sexta-feira (25)  

 

Em assembléia nacional realizada nesta quinta-feira, 24, na sede da FUP, no Rio de Janeiro, os trabalhadores 
concursados da Petrobrás Biocombustível aprovaram por unanimidade as propostas de adiantamento da PLR e ACT 
conquistadas pela Federação e seus sindicatos, após negociação com a subsidiária. Ambos os acordos serão 
assinados nesta sexta-feira, 25. A P-BIO reconheceu a representatividade sindical da FUP e de seus sindicatos e 
respondeu as principais cobranças da Federação, concordando em estender para todos os trabalhadores da 
subsidiária vários direitos conquistados pelos demais petroleiros do Sistema Petrobrás, como adicionais, regimes e 
jornadas de trabalho. Entre os direitos garantidos pelo acordo estão o regime de turno ininterrupto, o minutinho, horas 
extras e férias a 100%, periculosidade intramuros e demais adicionais, além da tabela salarial. As cláusulas sociais 
serão discutidas com a P-BIO no âmbito da campanha reivindicatória, que reunirá na mesa de negociação todas as 
empresas do Sistema Petrobrás.  

O acordo vale até o final de agosto de 2011 e é retroativo a setembro de 2010, garantindo a mesma data base dos 
demais trabalhadores do Sistema. Portanto, um passo fundamental para consolidar na campanha reivindicatória deste 
ano a extensão na íntegra do ACT pactuado com a holding. Na semana passada, a FUP já havia garantido aos 
trabalhadores da subsidiária a extensão do mesmo acordo de PLR assinado com a Petrobrás. Até então, eles nunca 
haviam recebido participação nos lucros e resultados. As duas propostas - adiantamento da PLR e o ACT - foram 
submetidas conjuntamente à assembléia nacional que reuniu na sede da FUP 37 dos 38 trabalhadores que foram 
admitidos pela P-BIO em outubro do ano passado. Eles estão no Rio de Janeiro, concluindo o processo de treinamento 
para iniciar a operação das usinas nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. Algumas destas 
bases também terão assembléias locais nesta sexta-feira (25). 



Fruto da unidade e da força da organização nacional dos petroleiros, o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho da 
Petrobrás Biocombustível é mais uma etapa da histórica luta da FUP e de seus sindicatos por igualdade de direitos 
para todos os petroleiros. Esta é uma vitória que consolida a importante trajetória de lutas do movimento sindical 
fupista, que, ao longo das duas últimas décadas, conseguiu derrubar, uma a uma, as discriminações impostas pelos 
governos neoliberais, que durante anos, praticaram direitos diferenciados para os trabalhadores do Sistema Petrobrás. 
A FUP continuará lutando sistematicamente para que os acordos pactuados com a Petrobrás sejam extensivos a todos 
os trabalhadores do Sistema. 
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