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Conforme cobrado pela FUP na negociação 
do ACT, Petrobrás apresenta proposta de 

adiantamento da PLR 2011 

Em resposta à cobrança da FUP durante o processo de negociação do Acordo Coletivo, a Petrobrás 
apresentou nesta quarta-feira, 07, proposta de adiantamento da PLR 2011. A empresa propõe piso de R$ 
8.836,80 para os trabalhadores situados até o nível 457-A e o mesmo critério que tem sido utilizado nos 
anos anteriores para os que estão acima deste nível.  O piso é 23,14% maior do que o que foi conquistado 
pela categoria no adiantamento da PLR 2010. O pagamento será feito a partir do dia 10 de janeiro do ano 
que vem e foi um dos pontos cobrados pela FUP durante a reunião com o presidente José Sérgio Gabrielli, 
que culminou na apresentação da terceira proposta de Acordo Coletivo, que foi aprovada pela categoria. A 
FUP e seus sindicatos se reúnem na sexta-feira, 09, para definir os encaminhamentos em relação à 
proposta de adiantamento da PLR. Veja na página da FUP a íntegra da carta de encaminhamento 
apresentada pela Petrobrás: www.fup.org.br/noticias.php?id=5815 

Após 92 dias de enrolação, Petrobrás apresenta seus 
nomes para o Grupo Paritário do Fórum de SMS 

Com três meses de atraso, a Petrobrás finalmente apresentou nesta terça-feira, 06, os nomes dos seus 
representantes para o Grupo de Trabalho Paritário que dará desdobramentos às discussões e propostas 
apresentadas pela FUP no Fórum de SMS, realizado no dia 06 de setembro, com participação do 
presidente José Sérgio Gabrielli e de toda a diretoria executiva da empresa. A FUP já havia apresentado 
seus nomes para compor o Grupo Paritário desde o dia 13 de setembro e, de lá para cá, cobrou 
constantemente o retorno da empresa. Foi preciso pressão e mobilização da categoria ao longo de toda a 
campanha reivindicatória para que a Petrobrás apresentasse seus nomes para o Grupo Paritário, que se 
reunirá no próximo dia 19, a partir das 09 horas no Edise. Veja na página da FUP a íntegra do documento 
encaminhado pela empresa no dia 06: www.fup.org.br/noticias.php?id=5816 

FUP e CUT participam de lançamento da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Recursos do Pré-Sal 

Com o objetivo de lutar para que o Fundo Social do Pré-Sal seja de fato utilizado para combater a pobreza 
e garantir os princípios de justiça social, foi lançada na terça-feira, 06, em Brasília a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Recursos do Pré-Sal, que já conta com a adesão de mais de 200 deputados e senadores. 
A FUP e a CUT estiveram presente à solenidade e participarão dos debates e seminários que serão 
realizados pela Frente Parlamentar pelo país afora, divulgando a importância do Fundo Social. As duas 
entidades sindicais se articularão com os movimentos sociais e universidades em uma grande campanha 
nacional para garantir que os recursos do pré-sal sejam revertidos em prol das populações mais carentes 
e em políticas públicas de estruturação do país. Esse é o objetivo do Fundo Social, que foi construído a 
partir de algumas das propostas da FUP, CUT e movimentos sociais, cuja íntegra se encontra no Projeto 
de Lei 531/2009, que tramita no Senado Federal. Os movimentos sociais defendem o controle público de 
todo o petróleo e gás produzidos no Brasil, através da retomada do monopólio estatal da Petrobrás, bem 
como a destinação social dos recursos excedentes gerados por esta indústria. 
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