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Conquistas dos trabalhadores no ACT 
firmado pela FUP e seus sindicatos: 

Programa de distribuição de 
níveis resgata a progressão a 

cada 12, 18 e 24 meses 
A Petrobrás apresentou à FUP nesta quarta-feira, 27, o programa de promoção e 
distribuição de níveis, que terá início dia 02 de julho. Devido ao Acordo Coletivo de 
Trabalho firmado pela FUP e seus sindicatos em 2011, nenhum petroleiro ficará mais 
de dois anos sem receber um nível integral, independentemente da avaliação 
gerencial ou do contingenciamento de verbas. Ou seja, o ACT resgatou a progressão 
salarial a cada 12, 18 e 24 meses, um dos direitos usurpados da categoria nos anos 
90 pelo governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso.  
 
Os trabalhadores, que pelas regras anteriores ao ACT receberiam este ano meio nível 
por conta do avanço por antiguidade a cada 18 meses, agora terão um nível integral. 
Com isso, 17.417 petroleiros serão contemplados com um avanço automático de nível. 
Segundo a Petrobrás, 97% dos trabalhadores avaliados estarão aptos a receber pelo 
menos um nível em no máximo 18 meses. 
 

Conselho Deliberativo da Petros aprova 
reabertura da repactuação  

 
Em reunião nesta quarta-feira, 27, o Conselho Deliberativo da Petros aprovou a 
reabertura da repactuação do Plano Petros, autorizando a diretoria da Fundação a 
tomar todas as providências necessárias para implementação do processo. A Petros 
deverá agora informar a decisão a todos os participantes e assistidos, preparar o 
cronograma da campanha e definir o novo prazo de adesão à repactuação. A previsão 
é de que este período seja de 60 dias a partir de agosto ou, no mais tardar, em 
setembro.  
 
Esta é mais uma conquista da campanha reivindicatória conduzida pela FUP e seus 
sindicatos e cuja reivindicação vinha sendo feita pela categoria desde a conclusão do 
processo anterior, que possibilitou a assinatura do Acordo de Obrigações Recíprocas 
que garantiu uma série de conquistas aos participantes e assistidos, bem como o 
equilíbrio financeiro do Plano Petros. A reabertura da repactuação foi também um dos 



principais pontos de campanha do conselheiro Paulo César Martin e de seu suplente, 
Danilo Silva, eleitos para a Petros com o apoio da FUP e de seus sindicatos. 
 

Petros aprova ampliação dos prazos 
para empréstimo pessoal  

 
A partir de julho os participantes e assistidos do Plano Petros e do Plano Petros-2 
poderão solicitar novos empréstimos pessoais ou renovação dos contratos atuais com 
ampliação dos prazos. Esta é mais uma conquista fruto dos compromissos de 
campanha do conselheiro deliberativo da Petros, Paulo César Martin, e de seu 
suplente, Danilo Silva. Os novos prazos são de 90 a 120 meses. 
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