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Por aumento digno para os aposentados

e fim do Fator Previdenciário!
A Câmara dos

Deputados e o Senado
aprovaram a contragosto do
governo o projeto de aumento
de 7,72% para os
aposentados que recebem
acima de um salário mínimo
e o fim do Fator
Previdenciário. Agora o
projeto segue para sanção
presidencial, ou seja, é o
presidente Lula que vai
decidir se os aposentados
terão ou não este aumento e
se o aposentado continuará
sendo atacado pelo Fator
Previdenciário. Se o projeto
for sancionado, terá validade
a partir de 1º de janeiro de
2011.

A Federação Nacional
dos Petroleiros aprovou no IV
Congresso da FNP a luta
pelos direitos dos
aposentados, tanto com
relação à aposentadoria da
Previdência Social quanto
aos ataques da Petrobrás a
Petros. Neste sentido, é
importante dizer que o
aumento dos aposentados e
o fim do Fator Previdenciário
só foram aprovados no
Congresso porque os
trabalhadores se mobilizaram
para pressionar o governo e

defender os seus direitos.
Houve manifestações
públicas em várias cidades do
país, aposentados e
trabalhadores da ativa
partiram em passeata por
Brasília e lotaram as galerias
de votação no Congresso.

Os aposentados que
recebem acima de um salário
mínimo tiveram perdas
absurdas dos anos de 1990
para cá, porque o reajuste
deles não está atrelado ao do
salário mínimo, como é a
reivindicação dos
trabalhadores. Isso faz com
que a aposentadoria caia
demais com o passar dos
anos.

O governo anterior
criou e o atual manteve o
Fator Previdenciário, que é
uma medida que estabelece
deságio de 0,879% sobre o
valor das aposentadorias. Ou
seja, o máximo a que uma
aposentadoria pode chegar,
hoje, é de 87,9% do benefício
integral (média obtida
aplicando-se o Fator
Previdenciário com base no
tempo de contribuição, idade
e as contribuições recolhidas
desde julho de 1994).

O Fator Previdenciário
é um roubo descarado de
parte do valor da
aposentadoria a que o
trabalhador teria direito. O
governo afirma que não
pretende sancionar a lei. Este
é o mesmo governo que deu
R$ 370 bilhões de reais para
as empresas e bancos
durante a crise econômica e
destina cerca de um terço do
orçamento da União para
pagar os juros da tal dívida
que ninguém sabe o que é.

O ministro do
Planejamento Paulo Bernardo
insiste que o governo
mantenha o Fator
Previdenciário e lance outra
medida provisória para
diminuir o aumento dos
aposentados para 6,14%.

Por isso, a Federação
Nacional dos Petroleiros e o
Sindipetro/SJC estão
engajados na luta pelo
aumento de 7,72% e pelo Fim
do Fator Previdenciário. E
esta luta é de todos nós,
trabalhadores brasileiros, que
contribuímos para a
Previdência, mas temos os
nossos direitos atacados!
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O Sindipetro/SJC
questionou do RH local, em
reunião, a exigência dos
trabalhadores fazerem
exames nos horários de folga,
provocando custos e
transtornos, ferindo, em nosso
entendimento, a cláusula nº.96
do ACT.

O RH respondeu que
“todos os exames
ocupacionais obrigatórios
não geram nenhuma despesa
para o empregado, visto que
são realizados nas
instalações da REVAP. Além
do mais, outros exames de
qualidade de vida, tais como:
avaliação física, nutricional,
odontológica, psicológica,
espirometria, audiometria e
coleta de sangue para análise
clínica passaram a ser
realizados na REVAP,
também sem nenhuma
despesa para o empregado”.

Os únicos exames
realizados fora da empresa
são os complementares de
imagem (radiografia,
mamografia, etc.) e
ergométricos, mas tratam-se
de exames também com o
objetivo de melhorar a
qualidade de vida das
pessoas, já que são
preventivos e, cuja realização,
pode auxiliar na identificação
e tratamento precoce de

diversas patologias, tais
como aquelas de ocorrência
hereditária ou naturais
decorrentes do
envelhecimento. Ressaltamos
que esses exames não são
obrigatórios e, caso não seja
de interesse do empregado,
basta comunicar à Saúde
Ocupacional.

Entretanto, ressalta-se
também que tais exames,
quando realizados junto com
os exames periódicos, não
possuem nenhuma co-
participação do empregado
(custo zero), ao contrário do
que ocorreria se esse o
fizesse pela AMS. Além do
mais, as eventuais
ausências geradas pela
realização dos exames são
devidamente abonadas
pela área médica.

Desta forma, apesar
de não serem obrigatórios,
entendemos que os exames
complementares são
extremamente importantes
para a qualidade de vida do
empregado que, repetimos,
ao realizá-los pode identificar
e prevenir eventuais
problemas de saúde.

Fica, portanto, o
convite a esse SINDIPETRO
para nos auxiliar na
informação aos empregados,
mostrando a importância da

realização de tais exames,
embora não obrigatórios.
Caso seja de interesse, a
área de Saúde Ocupacional
também se encontra a
disposição, por meio de sua
coordenadora CIDINHA, para
todos os esclarecimentos
referentes a esses exames e
procedimentos para
realização.”

Conclusão
Os exames

obrigatórios são realizados
na empresa, já os demais são
optativos, não sendo motivo
de cobrança de ninguém, fica
a critério da consciência de
cada um. Apenas solicita-se
que avise a Saúde
Ocupacional.

Porém, temos o
entendimento que realizar
esses exames mesmo com
transtorno e a correria do dia
a dia é de suma importância,
pois vida com qualidade e
saúde não tem preço.

Acreditamos que a
empresa deva facilitar a
realização desses exames
encaminhando os
trabalhadores em horário de
trabalho.

Exames Periódicos

Companheiros, a última edição do Tocha, de nº. 100, não
apresenta a data da assembleia de PLR no Sindipetro/SJC. A
assembleia no Sindicato será no dia 10 de junho, às 17h. A
assembleia no Sindicato será a última a votar a proposta da em-
presa. Participem!

O Sindipetro/SJC informa
a morte dos companheiros
Jurandir de Lima (10/03/2010),
Gil Evangelista, Célio Luiz de
Moraes (10/05/2010) e Francis-
co Quirino das Neves Filho (29/
05/2010). Nossas mais profun-
das estimas às famílias!

Notas de falecimento

Assembleia de PLR no Sindicato


