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Semana de mobilizações  

Petroleiros vão à luta por ganhos reais e 
regras claras para as PLRs futuras  

Seguindo o calendário de lutas definido pela FUP em conjunto com seus sindicatos, os 
petroleiros deram sequência nesta terça-feira, 11, às mobilizações que prosseguem ao 
longo da semana para pressionar a Petrobrás a responder as reivindicações da 
categoria. Os trabalhadores estão mobilizados, principalmente, pela definição de 
regras claras, democráticas e justas para o pagamento e distribuição das PLRs 
futuras. Além de ser uma luta que se arrasta há mais de quatro anos, o regramento da 
PLR é um dos principais eixos da campanha salarial. 
 
As mobilizações desta terça-feira, 11, foram realizadas no Amazonas, na Reman; em 
Minas Gerais, na Regap; e na Bahia, nas unidades da Transpetro, Petrobrás 
Biocombustível e UO Candeias. Os trabalhadores atrasaram o expediente, 
reafirmando para as gerências a disposição de luta por um acordo vitorioso. 
 
As negociações com a Petrobrás e subsidiárias começaram nesta segunda, 10, com a 
FUP cobrando cada ponto de pauta, além das pendências históricas e do atual Acordo 
Coletivo. A empresa respondeu apenas à reivindicação da FUP de antecipação da 
inflação e propôs o pagamento pelo IPCA, cujo índice acumulado nos últimos 12 
meses é de 5,24%. Nesta terça, 11, os Sindipetros-MG e NF assinaram o Termo de 
Antecipação da Inflação, garantindo aos trabalhadores o pagamento já na folha de 
setembro.   
 
A próxima rodada de negociação da FUP com a Petrobrás e subsidiárias será no dia 
18, quando serão tratadas as reivindicações da categoria para o provisionamento e 
distribuição das PLRs futuras. Nesse mesmo dia, 18/09, haverá uma reunião do 
Conselho Deliberativo da FUP para que os sindicatos avaliem esse início de 
campanha e definam os próximos encaminhamentos.  
 
O calendário de lutas inclui também o Dia Nacional de Mobilização dos Trabalhadores 
do Setor Privado, que será realizado no dia 19, e o debate sobre a condição feminina 
no setor petróleo, que será realizado durante o III Encontro de Mulheres Petroleiras do 
Rio Grande do Norte, no dia 22, em Natal. 
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