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Petroleiros fazem mobilização 
nacional nesta quinta, por regras 

claras e justas para a PLR   
Seguindo o indicativo da FUP, os petroleiros em diversas bases do país realizaram 
uma contundente mobilização nacional nesta quinta-feira, 17, cobrando da Petrobrás 
uma proposta de regramento da PLR que atenda as principais reivindicações da 
categoria. A empresa continua ignorando as cobranças da FUP para retomada da 
negociação das PLRs futuras e início das discussões para quitação da PLR 2011.  

Para protestar contra o pouco caso da Petrobrás, trabalhadores de norte a sul do país 
atrasaram o expediente nesta quinta-feira, aderindo às manifestações organizadas 
pelos sindicatos. Na Reman (AM), Regap (MG), Reduc (Duque de Caxias), Repar 
(PR),  Replan (Campinas), Recap (Mauá), Refap (RS), houve atrasos de até duas 
horas, com grande participação dos trabalhadores. A mobilização também foi realizada 
nas áreas de E&P e nos principais terminais da Transpetro, onde em várias bases, os 
petroleiros protestaram contra a demissão arbitrária da técnica química do Tecab.  

A proposta de regramento das PLRs futuras que foi apresentada pela Petrobrás no 
início do ano não contempla as principal reivindicações dos petroleiros e ainda piora o 
atual modelo de distribuição que tem sido acordado com os trabalhadores. No balanço 
financeiro da empresa referente ao exercício de 2011, o provisionamento da PLR foi 
reduzido em 7,73% em relação a 2010, enquanto o montante referente aos dividendos 
dos acionistas subiu 2,33% no mesmo período. Portanto, é preciso aumentar a 
pressão e a mobilização para que os trabalhadores conquistem uma participação justa 
e democrática na distribuição do lucro construído pela categoria. 

FUP e Sindipetro-NF conquistam liminar que 
garante participação de petroleira demitida 

na eleição para o CA da Transpetro 
Enquanto os sindicatos dissidentes continuam calados em relação à proposta da FUP 
de renúncia coletiva dos trabalhadores que disputam a vaga no Conselho de 
Administração da Transpetro, a Federação segue na luta para fazer valer os direitos 
da petroleira Ana Paula Aramuni, técnica química do Terminal de Cabiúnas (Tecab), 
que foi arbitrariamente demitida, após ter se inscrito para a eleição do Conselho. Em 
liminar conquistada pela assessoria jurídica da FUP e do Sindipetro-NF, garantimos à 
trabalhadora o direito de participar da eleição, que começa no sábado, dia 19.  



A liminar foi obtida na manhã de hoje (17/05) e determina que a Transpetro mantenha 
a candidatura de Ana Paula. A decisão é provisória e foi tomada pelo juiz André 
Correa Figueira, da 1ª Vara do Trabalho de Macaé. Foi marcada audiência para o dia 
29 de maio de 2012. 

A FUP continua aguardando o agendamento de uma reunião com o presidente da 
Transpetro para cobrar a readmissão da petroleira, conforme já foi discutido com o RH 
da subsidiária, em reunião na última segunda-feira, 14, quando a Federação e o 
Sindipetro-NF deixaram claro que a demissão é arbitrária, pois tem motivações 
políticas, e, além disso, configura-se em ataque ao processo eleitoral para a primeira 
representação dos trabalhadores no Conselho de Administração da empresa. 

Em protesto contra a ação arbitrária da Transpetro, a FUP propôs que todos os 
sindicatos do país que apóiam trabalhadores à vaga do CA defendam a renúncia 
dessas candidaturas. O candidato do Tecab ao CA, Cláudio Rodrigues Nunes, 
apoiado pela FUP e pelo Sindipetro-NF, foi o primeiro a renunciar à eleição. Já o 
PSTU/FNP e o Sindipetro-RJ, que apoiavam publicamente Ana Paula para o Conselho 
da Transpetro, em vez de somarem-se à FUP em um movimento nacional de repúdio 
à arbitrariedade da empresa, não titubearam em buscar às pressas um outro militante 
do Tecab para a vaga do CA. A inscrição do representante dos sindicatos dissidentes 
foi feita de última hora, logo após o candidato apoiado pela FUP e pelo Sindipetro-NF 
ter aberto mão de sua candidatura. 
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