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Os trabalhadores quan-
do trabalham em condições
insalubres esperam o benefí-
cio da aposentadoria especi-
al, pois a exposição a estas
condições afetam a saúde,
provocando, com certeza, re-
dução em seu tempo de vida.
A aposentadoria especial é
para que o trabalhador, ao
estar em contato com agen-
tes agressivos e ter, fatalmen-
te, redução na sua vida, apo-
sente com um tempo menor
de trabalho.

É do conhecimento de
todos que na Petrobrás os tra-
balhadores tinham direito a
essa aposentadoria, mas
após 1997 restringiram de for-
ma generalizada, afetando os
direitos de muitos trabalhado-
res, pois boa parte da cate-
goria trabalha em área insa-
lubre.

O Sindipetro/SJC e a
FNP têm cobrado em todas
as reuniões da Petrobrás os
direitos dos trabalhadores,
principalmente com relação à
aposentadoria especial.

O recolhimento ao INSS
é de valor diferenciado para
quem tem direito aos diversos
tempos de aposentadoria,
chegando aos percentuais de
6%, 9% e 12%, além da con-
tribuição normal para as apo-

sentadorias com tempo me-
nor de 35 anos.

O recolhimento se faz
por meio da GFIP (Guia de
Recolhimento de Fundo de
Garantia e informações da
Previdência Social). A empre-
sa diz fazer esse recolhimen-
to apenas para 2700 empre-
gados em toda sua massa de
trabalhadores, o que é vee-
mentemente contestado pe-
los sindicatos.

O PPP (Perfil
P r o f i s s i o g r á f i c o
Previdenciário) é o laudo que
instrui o pedido de aposenta-
doria. Antigamente era deno-
minado SB-40, posteriormen-
te, DIRBEM, DSS8030, e,
hoje, PPP. Em São José dos
Campos, na REVAP, os tra-
balhadores ajuizaram ação
em 1998 e 2000 que exigiram
a apresentação do PPP, lau-
do que instrui o pedido de
aposentadoria especial.

O pedido nesses pro-
cessos consistiu em que seja
a reclamada (a empresa),
compelida a fornecer aos re-
clamantes o formulário sobre
a atividade com exposição a
agentes agressivos, modelo
DS8030 (antigo SB40, atual
PPP) contendo todas as exi-
gências formuladas pelo INSS
para o devido enquadramento

da aposentadoria especial,
tal como exigido pelo INSS.

O fornecimento desse
laudo, hoje, é obrigatório,
pois a empresa deve fornecê-
lo. A Petrobrás sabe quais
produtos químicos e quais
agentes físicos que estamos
em contato, bem como as em-
presas terceirizadas.

Quem já completou 25
anos de trabalho em área
insalubre, somando perío-
dos anteriores a Petrobrás
e os atuais, pode solicitar o
seu PPP e dar entrada no
INSS para fazer a contagem
de tempo para a respectiva
aposentadoria.

Se houver entendi-
mento diferente do INSS
quanto à quantidade de tem-
po trabalhado, pode-se
questionar o judiciário para
sanar a dúvida e nesse pro-
cesso devemos instruí-lo
com todas as informações
que já temos dos proces-
sos ajuizados.

O Sindicato esta apto a
informar e ajuizar estas ações.
Quem já se aposentou deve
avaliar a possibilidade de re-
ver o benefício e se foi preju-
dicado.

Os terceirizados têm um

APOSENTADORIA ESPECIAL
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prejuízo maior porque as em-
presas que prestam serviços
nas áreas da Petrobrás, que
entendemos ser áreas insalu-
bres, ou não conhecem os
produtos aos quais todos os
trabalhadores estão expostos
ou fazem vistas grossas para
não recolher a GFIP dentro do
percentual correto.

A Petrobrás ainda reco-
lhe por um número reduzido
de trabalhadores, provocan-
do em nosso entendimento
prejuízos aos demais que es-
tão em área insalubre quanto
à aposentadoria.

Nos processos de
nº.1149/1998 do pessoal do
laboratório e de nº.1579/2000
do pessoal das demais áre-
as, a empresa (a
multinacional) foi condenada
a entregar o PPP, laudo que
a companhia já é obrigada a
fornecer.

Também temos o pro-
cesso de nº.845/2000 que
teve como pedido o forneci-
mento do laudo elaborado
pela empresa TOXIKON, no
qual a empresa foi condena-
da a fornecer laudo que se
refere ao benzeno.

O bom desses proces-
sos é que foram realizadas
medições, visitas e avaliações
das quais originaram laudo
pericial, tanto de perito judici-
al como de perito por parte da
empresa, e trouxeram aos au-
tos as tarefas dos trabalhado-
res, as atribuições da carrei-
ra, as especificações dos pro-
dutos, o laudo sobre benzeno
elaborado pela TOXIKON e a

avaliação das  exposições a
que os trabalhadores estão
sujeitos.

Diante dessas circuns-
tâncias e documentos conti-
dos nos processos mencio-
nados, temos subsídios para
questionar o INSS se este não
considerar como especial o
tempo trabalhado nas áreas
sobre influências físicas e quí-
micas dos locais de trabalho.

Outro ponto que deve
ser avaliado é a idade míni-
ma para se aposentar com
aposentadoria complementar
integral que ocorre, segundo
regulamento da Petros, aos
49, 51, 53 e 55 anos.

Quem tem direito a apo-
sentar pelo INSS e completou
a carência da PETROS e não
tem exigência de idade ou a
completou também pode dis-
cutir o direito ao benefício
complementar da aposenta-
doria mesmo estando traba-
lhando.

CONTRIBUIÇÃO DA GFIP
DENTRO DOS VALORES

CORRETOS

Se temos direito à apo-
sentadoria especial e os lau-
dos e documentos que cons-
tam do processo provam
isso, a empresa trará prejuí-
zos aos trabalhadores por
não recolher os valores cor-
respondentes.

Diante disso, devemos
consultar o caixa da Previdên-
cia, que é a RECEITA FEDE-
RAL, para cobrar e definir essa
possível não conformidade.

Além do mais, cabe pro-
vocar também o INSS para vi-
sitar o local de trabalho e veri-
ficar as condições de cada ati-
vidade, apresentando todos
os laudos existentes, as
especificações dos produtos
a que os trabalhadores estão
expostos e corrigir as
distorções para
enquadramento de aposenta-
doria especial se houver.

Cabe também procurar
a Delegacia Regional do Tra-
balho e ao Ministério Público
do Trabalho para esclarecer
dúvidas quanto aos supostos
direitos lesados para corrigir
a aposentadoria e no futuro
não trazer prejuízos e dissabo-
res para o trabalhador.

Tudo isso deve ser feito
se não houver entendimento
por negociação com a empre-
sa para que, num 1º momen-
to, retorne a aposentadoria por
atividade e, numa outra hipó-
tese, para os funcionários que
estão expostos às áreas insa-
lubres, seja por problemas fí-
sicos ou químicos.

Mudança da reunião
mensal dos aposentados

Companheiros, a pró-
xima reunião dos aposen-
tados não será realizada no
dia 3 de junho, primeira
quinta-feira do mês, por
causa do feriado de Corpus
Christi. Assim, a reunião
será realizada na segunda
quinta-feira de junho, dia
10. Compareçam!
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Na reunião que tivemos
com a empresa na semana
passada, 19, a multinacional,
que pode ser considerada a
galinha dos ovos de ouro do
setor petroleiro por causa do
pré-sal, teve o disparate de
apresentar proposta menor
do que a de 2008. A
Petrobrás ofereceu um piso
de R$ 13.750,00 para os em-
pregados posicionados até o
nível 457A, e relação piso/teto
correspondente a 2,5 vezes o
piso proposto. O valor fixo ofe-
recido a todos os emprega-
dos foi de R$ 1.370,00.

Para efeito de compara-
ção, a PLR 2008 teve como
piso R$ 17.000,00 reais, sen-
do R$ 15.000,00 com nomen-
clatura de PLR e R$ 2.000,00
a título de contingência.

E em vários casos a
empresa ainda não pagou os
R$ 2.000,00 e apenas disse
que o não repasse estava cor-
reto, assunto que ainda que-
remos resolver.

A conversa mole do RH
Corporativo para justificar a
proposta super-rebaixada foi
o suposto aumento de 1.500
trabalhadores, pagamento de
níveis e lucro líquido menor do
que o registrado no ano ante-

rior. Uma simples análise da
conjuntura da Petrobrás no
mercado revela que a propos-
ta da empresa é um insulto.

A própria PLR é um tipo
de remuneração que lesa os
trabalhadores e deve ser dis-
cutida para termos uma solu-
ção defintiva.

No ano passado, o cus-
to operacional da empresa foi
menor e a produção de petró-
leo e gás cresceu 5,25%. A
multinacional pulou, em 2009,
da 11ª para a 4ª posição en-
tre as maiores empresas do
ramo energético do Mundo e
ainda se tornou a 8ª maior
empresa global por valor de
mercado e a maior do Brasil.
Neste ano, tornou-se a maior
empresa de capital aberto da
América Latina.

Até os dividendos pa-
gos aos acionistas a empre-
sa usou como argumento
para justificar o absurdo. É aí
que percebemos o quão ridí-
cula é a proposta da empresa.

Em governos anterio-
res, a categoria já chegou a
receber até 18,8% dos divi-
dendos dos acionistas. Veja
tabela no site. Vale lembrar
que a nossa reivindicação é
do equivalente a 25% do mon-

tante destinado aos acionis-
tas e igual para todos. Sem
explicar e muito menos justifi-
car, a empresa oferece ago-
ra só 15,2%. E olhem que
estamos falando da
multinacional que nos últimos
anos se tornou uma das em-
presas mais rentáveis e de
maior valor de mercado no
mundo, que, em 2009, regis-
trou o 2º maior lucro entre
empresas da América Latina
e Estados Unidos, e subiu da
25ª para a 18ª posição no
ranking da revista "Forbes" de
maiores empresas do mundo.

Ainda cabe dizer que a
remuneração variável impõe
perdas aos trabalhadores
quanto à aposentadoria. A
nossa reivindicação e luta ori-
ginal é pela incorporação da
PLR ao salário. Contudo, se
é para discutir PLR, nós rei-
vindicamos participação jus-
ta e digna condizente com os
altos lucros da empresa.

Por tudo isso, a FNP in-
dica a rejeição da proposta.
Ainda temos tempo de nego-
ciação. A 2º parcela da PLR
só poderá ser paga no 2º se-
mestre. É preciso aumentar
as mobilizações e a luta por
PLR máxima e igual para todos!

Por uma PLR justa, máxima e igualitária!

Calendário de assembleias de PLR:

DATA HORA GRUPO
26/05/10 23h Grupo 4
31/05/10 15h Grupo 5
31/05/10 23h Grupo 3
01/06/10 7h Grupo HA
02/06/10 23h Grupo 2
02/06/10 7h Grupo 1

Vêm aí o IV Congresso da FNP
            Os Sindipetros de São José dos Campos,
Litoral Paulista, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro
e Amazonas, Maranhão, Pará e Amapá vão realizar
nesta sexta, sábado e domingo o IV Congresso da
FNP, em Santos, para fundar a FEDERAÇÃO
NACIONAL DOS PETROLEIROS! Vamos juntos
fazer parte desta estória e preparar o novo instru-
mento de luta da categoria!


