
Edição 1039 06 a 12/06/2012

III Plenafup será em Porto 
Alegre, entre 02 e 05 de agosto
Os sindicatos petroleiros já começam os preparativos para a III Plenária 
Nacional da FUP (Plenafup), que este ano será em Porto Alegre, entre 
os dias 02 e 05 de agosto. Os sindicatos têm prazo até o dia 06 de julho 
para realizarem suas plenárias e congressos regionais e até o dia 09 de 
julho para inscrição dos delegados eleitos que irão participar da III Plenafup. 
O prazo para elaboração da teses nacionais é 30 de junho.

Petrobrás apresenta proposta 
de quitação da PLR 2011

A FUP reuniu-se nesta quar-
ta-feira, 06, com a Petro-

brás, para tratar de assuntos 
relacionados à quitação da 
PLR 2011. A Federação vinha 
cobrando desde março, a ab-
ertura das negociações sobre 
regramento das PLRs futuras 
e uma proposta para a PLR 
2011, cujo adiantamento foi 
pago em janeiro. Na última 
segunda-feira, 04, quando 
completou exatamente um 
mês para o prazo legal de qui-

Sindipetro-BA prepara primeiro 
congresso, após reconstrução do sindicato
O I Congresso do Sindi-

petro-BA, após a re-
construção do sindicato, será 
entre os dias 30/06 e 01/07, 
no Hotel Vila Mar, em Amara-
lina, Salvador. “Através dele 

vamos afirmar a conquista e 
reconstrução do nosso sindi-
cato, que hoje pertence unica-
mente aos petroleiros. Apesar 
da nossa longa história mar-
cada por diversos congres-

sos, decidimos intitular este 
como o I Congresso da Cate-
goria Petroleira, exatamente 
para marcar o momento que 
estamos vivendo”, divulgou a 
diretoria do sindicato.

tação da PLR 2011, a Petro-
brás encaminhou um ofício à 
Federação, solicitando uma 
reunião discutir os assuntos 
relacionados a este tema.

Na reunião de hoje, a empre-
sa apresentou uma proposta 
de PLR no valor de 16.500,00, 
ou seja, com uma redução de 
15,73% em relação à PLR 
2010.  A FUP criticou, na mesa 
de negociação, o fato da em-
presa reduzir o valor provisio-
nado para os trabalhadores e 

aumentar para os acionistas. 
(para os trabalhadores, - 7% e, 
para os acionistas,  + 2,33%.

A partir de amanhã, a FUP 
e sua assessoria técnica 
do DIEESE, conjuntamente 
aos seus sindicatos, aval-
iarão a proposta apresen-
tada pela Petrobrás e, na 
quarta-feira, 14, durante a 
reunião de sua diretoria co-
legiada, a Federação traçará 
os próximos passos para a 
negociação da PLR 2011.
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No próximo final de 
semana, de 15 
a 17 de junho, a 

FUP realizará o I Semi-
nário Nacional de Tra-
balhadores e Trabalha-
doras de Manutenção 
do Sistema Petrobrás, 
em Campinas. O pra-
zo de inscrição para os 
participantes foi até a 
última quarta-feira, 06. 
Cada sindicato poderá 
enviar até três traba-
lhadores para o encon-

Reunião das Comissões Permanentes de ACT

Dando prosseguimento 
à campanha “Privatização 
não é a solução”, a FUP 
participou do Seminário 
“Todos Pela Energia”, re-
alizado que foi organizado 
em Porto Alegre, pelas enti-
dades articuladas na Plata-
forma Operária e Campone-
sa para a Energia, como o 
Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), FUP 
E Federação Nacional dos 
Urbanitários (FNU). Além 

FUP participa de Seminário “TODOS PELA ENERGIA”
dos petroleiros, trabal-
hadores de outras catego-
rias de trabalhadores como 
metalúrgicos, eletricitários, 
movimentos dos desempre-
gados, entre outros movi-
mentos do Rio Grande do 
Sul. O evento que também 
teve a presença de diversos 
parlamentares, ressaltou a 
necessidade da campanha 
pela renovação das con-
cessões de energia, que 
vencem nos próximos anos.

Outras mobilizações do MAB
Os seminários e mobili-

zações da Plataforma Operária 
de Camponesa para a energia 
prosseguiram nesta quarta-fei-
ra, em diversos estados brasilei-
ros, para pressionar o governo 
federal a cumprir os acordos 
firmados na jornada nacional 
de lutas do 14 de março, quan-
do estabeleceu metas para o 
pagamento da dívida histórica 
do estado brasileiro para com 
os atingidos por barragens.      

Na próxima semana as Co-
missões Permanentes de 
negociação da FUP, voltam 
a se reunir com a Petrobrás. 

Na segunda-feira, 11, às 
14h, a Federação tratará das 
questões relacionadas ao 
acompanhamento de ACT e 

regime de trabalho e, na ter-
ça, 12, será a vez das Comis-
sões de terceirização, à 9h e, 
AMS, às 14h

I Seminário Nacional de 
Trabalhadores de Manutenção 
entre os dias 15 e 17 de junho

tro, que pretende reunir 
petroleiros de todas as 
bases do país para tra-
çar um raio x das ativi-
dades de manutenção 
da Petrobrás e subsidiá-
rias. Além disso, os par-
ticipantes também de-
baterão estratégias de 
combate à terceirização 
e ao desmonte das ati-
vidades de manutenção 
no Sistema Petrobrás, 
que vem ocorrendo des-
de os anos 90.


