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Petroleiros voltam a se mobilizar por PLR 
democrática e estão aprovando greve de 05 dias 

 
Seguindo o indicativo do Conselho Deliberativo da FUP, os trabalhadores do Sistema Petrobrás iniciaram esta 
segunda-feira, 04, mobilizados nas principais unidades da empresa, intensificando a luta por uma PLR justa e 
democrática. Os petroleiros estão realizando atrasos na entrada do expediente das refinarias, terminais, escritórios 
administrativos e áreas de produção. Em algumas unidades, não está havendo emissões, nem acompanhamento de 
Permissões de Trabalho (PTs). 
 

 Bahia 

 

 Edisp - São Paulo 
 
As mobilizações ocorrem no mesmo dia em que o Conselho de Administração da Petrobrás reúne-se para avaliar as 
demonstrações contábeis de 2012, inclusive o provisionamento da PLR dos trabalhadores. Na sexta-feira, 01/02, a 
FUP enviou documentos ao presidente do CA, ministro Guido Mantega, e à presidente Maria das Graças Foster, 
solicitando audiências para discutir as reivindicações dos trabalhadores e o montante a ser provisionado para a PLR 
antes que a assembleia dos acionistas se posicione sobre o balanço da empresa. Veja abaixo a íntegra dos 
documentos e acompanhe na página da FUP - www.fup.org.br - o quadro das mobilizações. 
 



   
Minas Gerais       Espírito Santo 

 
 

  
Pernambuco       Reman 
 

Assembleias estão aprovando greve 
 
Os sindicatos também iniciaram nesta segunda-feira, 04, as assembleias para submeter aos trabalhadores o indicativo 
do Conselho Deliberativo da FUP de greve de cinco dias, entre 20 e 24 de fevereiro, para exigir da Petrobrás que a 
PLR 2012 seja paga de forma justa e igualitária, bem como a definição de critérios transparentes e democráticos para o 
provisionamento e distribuição das próximas PLRs. As assembleias já começaram em Duque de Caxias, Ceará, 
Amazonas, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, onde os trabalhadores estão aprovando a greve. Nas demais 
bases da FUP, as assembleias começam ainda esta semana. 
 

 
Documento protocolado pela FUP no Ministério da Fazenda 
 
Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2013. 
Ao Excelentíssimo Sr. Guido Mantega 
Ministro de Estado da Fazenda e Presidente do Conselho de Administração da Petrobras S.A. 
Assunto: Pedido de Audiência Urgente para tratar da Participação dos trabalhadores nos Lucros e Resultados da 
Petrobras – ano base 2012. 
 
Excelentíssimo Sr. Ministro De Estado Guido Mantega, 
 



Em primeiro lugar a FUP vem paralelizá-lo pelos resultados alcançados pelas políticas públicas adotadas no país nos 
últimos 10 anos, as quais permitiram tirar da miséria mais de 30 milhões de brasileiros e reduzir a taxa média de 
desemprego em mais de 50%, seja pela pesquisa do Dieese\Fundação Seade, seja pelo levantamento do IBGE. 
 
Não podemos deixar de reconhecer, também, o esforço do governo, no qual Vossa Senhoria exerce papel de 
destaque, para recuperar a imagem e a força da Petrobras. Não esquecemos que até final do ano de 2002 a Petrobras 
era uma empresa pequena, sem futuro, marcada por acidentes ambientais e baixos investimentos, tudo dentro do 
quadro de preparação da empresa para privatização. Essa situação mudou drasticamente com a posse do Presidente 
Lula.  A empresa foi recuperada, os investimentos necessários passaram a ser feitos, e a Petrobras se tornou uma 
empresa de destaque internacional. O Pré-Sal é o símbolo desta nova fase, e hoje o plano de investimentos da 
Petrobras esta entre os maiores do mundo. Apesar dos problemas conjunturais, esta empresa recuperou seu futuro. 
 
Sabemos que o governo foi central na recuperação da empresa, mas não podemos deixar de reconhecer a importância 
dos trabalhadores da Petrobras no processo de reconstrução da companhia. Os trabalhadores foram incansáveis  nas 
lutas contra a privatização da empresa e, já no governo do Presidente Lula, quando a oposição quis estancar a 
recuperação da mesma por meio da abertura de uma CPI no Congresso Nacional, fomos à rua contra esta armação da 
oposição. 
 
Mas, neste momento, o ambiente na empresa é conturbado. Dia 28 de janeiro último os empregados da Petrobras 
cruzaram os braços pelo Brasil afora na tentativa de sensibilizar a empresa para a necessidade de negociar com os 
trabalhadores o pagamento da PLR 2012 e a definição de regras claras para os pagamentos das PLR’s Futuras. 
 
Queremos negociar com a Petrobras antes que a decisão final sobre o provisionamento para a PLR 2012 seja tomada.  
Assim sendo, estamos solicitando a Vossa Excelência,  Ministro de Estado da Fazenda e Presidente do Conselho de 
Administração da Petrobras, uma audiência em caráter de urgência para tratar dos problemas destacados acima. 
 
Sem mais para o momento, 
Saudações sindicais 
João Antonio de Moraes – Coordenador da FUP  

 
Documento protocolado pela FUP na Presidência da Petrobrás 
 
Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2013. 
À Excelentíssima Sra. Maria das Graças Foster - Presidente da Petrobras S.A. 
Assunto: Pedido de Audiência urgente para tratar da Participação dos trabalhadores nos Lucros e Resultados da 
Petrobras – ano base 2012 e Regramento da PLR Futura. 
 
Excelentíssima Sra. Maria das Graças Foster, 
 
Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, neste momento, o ambiente na Petrobras é conturbado. Dia 28 de 
janeiro último os empregados da companhia cruzaram os braços pelo Brasil afora na tentativa de sensibilizar a 
empresa para a necessidade de negociar com a FUP o pagamento da PLR 2012 e a definição de regras claras para os 
pagamentos das PLR’s Futuras. 
 
Queremos negociar com a Petrobras antes que a decisão final sobre o provisionamento para a PLR 2012 seja tomada. 
Reiteramos esta posição diversas vezes para os gestores da empresa e não obtivemos resultados práticos.  
 
Assim sendo, estamos solicitando a Vossa Excelência, Presidente da Petrobras, uma audiência em caráter de urgência 
para tratar dos problemas destacados acima. 
 
Sem mais para o momento, 
Saudações sindicais 
João Antonio de Moraes – Coordenador da FUP 
 



Eleições para o CA da Petrobrás  
FUP denuncia dificuldades no sistema de votação e 

cobra providências da Comissão Eleitoral 
 
A FUP cobrou da Petrobrás que resolva imediatamente os problemas no sistema de votação que estão dificultando a 
participação dos trabalhadores no processo eleitoral. A Federação e os sindicatos têm recebido diversas queixas das 
bases, denunciando que os links de votação não estão visíveis no portal da Petrobrás e que quando conseguem 
encontrar o atalho para a votação, o sistema leva até uma hora para concluir o voto. Isso prejudica, principalmente, os 
petroleiros das unidades operacionais, que, devido à rotina de suas atividades, não têm a mesma facilidade de acesso 
à internet que os demais trabalhadores. A FUP levou essas informações ao RH, à Comunicação e ao TI da Petrobrás, 
cobrando solução para os problemas. 
 
Não queremos acreditar que essas dificuldades sejam propositais, para dificultar a participação dos trabalhadores 
operacionais na eleição do CA, como já aconteceu no ano passado. Por isso, a FUP e seus sindicatos reiteram à 
categoria que, independentemente dessas dificuldades, insista e garanta a participação na eleição que irá definir o seu 
representante no Conselho de Administração da Petrobrás. Não permitam que essas manobras da empresa 
comprometam uma conquista tão importante como essa.  
 
A eleição prossegue até quinta-feira, 07. Vote em um representante que de fato conheça o dia a dia dos trabalhadores 
e que tenha uma trajetória de luta classista, em defesa da categoria e de um Brasil melhor. Não se omita diante desta 
conquista e participe da eleição, ciente da sua responsabilidade com o coletivo. 
 
Como votar: 
 
• Acesse o portal do RH da Petrobras. 
• Clique no banner “Conselho de Administração Petrobras”. 
• Na janela do CAEL digite sua chave e senha de acesso à rede. Clique no botão Entrar. 
• Os candidatos são exibidos em ordem alfabética de nomes. Escolha quem de fato tenha compromissos 
classistas com os trabalhadores. 
• Desça a barra de rolagem e clique no botão VOTAR. 
• O sistema irá solicitar a confirmação do seu voto. 
• Para confirmar clique em SIM. 
• Após realizar o voto, o sistema apresentará mensagem de confirmação. 
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