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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!

O governo está atacando
diversas NORMAS
REGULAMENTADORAS. As
chamadas NRs regulamentam
e fornecem orientações sobre
procedimentos obrigatórios re-
lacionados à segurança e me-
dicina do trabalho no Brasil. No
total, existem 34 normas que
são obrigatórias em todas as
empresas regidas pela CLT.

Uma nota técnica do MTE
(Ministério do Trabalho e Em-
prego) cita mudanças maléficas
na NR-6, que é referente aos fa-
bricantes e distribuidores de
EPI´s (equipamentos de prote-
ção individual). A alteração es-
tabelece um retrocesso aos
avanços e conquistas que já
ocorreram no setor de preven-
ção a acidentes.

A mudança mais violenta
diz respeito à CIPA. A nova re-
dação da NR-6 diminui o poder
da Comissão Interna de Pre-
venção a Acidentes. A CIPA pas-
sa a ser meramente ouvida nas
questões do EPI, mas não mais
tem o poder de recomendar o
EPI ao empregador, como po-
dia acontecer antes.

Esse é um ataque claro
do governo à livre organização
e fiscalização dos trabalhadores

OS ATAQUES ÀS NR´s E O SUCATEAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

na prevenção de acidentes. O
governo quer limitar a ação das
CIPAS.

Essas alterações nas Nor-
mas Regulamentadoras afeta-
rão diretamente a fiscalização
e combate à perda auditiva,
problemas de ergonomia, insa-
lubridade, bem como o contro-
le da saúde do trabalhador,
dimensionamento das equipes,
interferindo nas jornadas de tra-
balho.

D e s d e
2004, o gover-
no Lula está
atacando as
NRs. As princi-
pais mudanças
foram realiza-
das pelo minis-
tro do Trabalho
Carlos Lupi
(PDT). O pior é
que a
p r e s i d e n t a
Dilma (PT) já
confirmou o mi-
nistro no posto para o próximo
mandato. Mais ataques virão!

Em 2007, uma alteração
na NR-4 permitiu a redução de
técnicos de segurança do traba-
lho em fábricas com mais de
uma planta no país, colocando

apenas um Grupo Coletivo para
atender todas as unidades.

Não existe problema ne-
nhum com as NRs. O que o go-
verno quer mesmo é fazer o jogo
do capital, atender aos patrões,
diminuindo o poder de fiscaliza-
ção, organização e prevenção
a acidentes do Serviço Especi-
alizado em Segurança e Saúde
no Trabalho (SEST). Isso por-
que as normas de segurança no

trabalho não são interessantes
para o Capital, que visa apenas
a exploração da mão-de-obra.

As NRs nem chegaram a
ser totalmente empregadas e o
governo já está rebaixando a
proteção a saúde.
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Os direitos dos trabalha-
dores estão constantemente
sendo atacados por governos e
patrões. O direito à aposenta-
doria é um deles. Faz tempo
que o governo Lula sinaliza uma
nova reforma para atacar ainda
mais a Previdência. Com a for-
te resistência do movimento
sindical de luta e com a aproxi-
mação da eleição deste ano,
esse projeto não foi aplicado.
Agora os capitalistas gananci-
osos já estão anunciando aos
quatro cantos que o governo vai
“ter que mexer na Previdência”,
entenda-se: atacar ainda mais
o direito à aposentadoria!

Para facilitar a destrui-
ção da Previdência, o gover-
no Lula criou, em 2007, o
Fórum Nacional da Previdên-
cia. Só centrais sindicais
pelegas, como a CUT e a For-

Aposentadoria Complementar - Petros
Um ponto que deve ser avaliado com muita atenção é a idade mínima para se apo-

sentar com aposentadoria complementar integral, que ocorre, segundo regulamento da
Petros, aos 49, 51, 53 e 55 anos. Quem tem direito a aposentar pelo INSS e completou a

carência da PETROS e não tem exigência de idade ou a completou também pode discutir
o direito ao benefício complementar da aposentadoria mesmo estando trabalhando.

ça Sindical, foram
convidadas a fazer
parte. Esse fórum
macabro quer esta-
belecer a idade míni-
ma em 67 anos para
homens e 65 anos
para mulheres; aca-
bar com aposentado-
rias especiais; dimi-
nuir os valores das pensões por
morte para 70% do valor atual
(para os dependentes dos ser-
vidores); desvincular o valor do
piso previdenciário do salário
mínimo; migrar servidores para
o regime do INSS; aumentar o
tempo de contribuição.

A intenção do mercado é
muito clara: eles querem des-
truir o INSS para empurrar a
classe trabalhadora para a Pre-
vidência privada controlada por
banqueiros. É a privatização da

aposentadoria!
Para isso, o go-
verno manipula a
opinião pública,
desviando recur-
sos da Previdên-
cia para alegar
rombos. Fora o di-
nheiro que é rou-
bado pela
corrupção.

A Previdência
Social é

riquíssima. Basta conferir o des-
conto do INSS no seu contrache-
que e multiplicar pelo total de
trabalhadores com carteira as-
sinada no país. O problema é
que o governo mete a mão no
caixa da Previdência para gas-
tar o dinheiro com qualquer ou-
tra coisa que não seja a sua fun-
ção original: pagar as aposen-
tadorias, e aposentadorias dig-
nas! Estão roubando a Previ-
dência para justificar o ataque
ao direito à aposentadoria!

O que nós temos que fa-
zer é nos mirar no exemplo dos
trabalhadores franceses. Contra
o aumento de dois anos no li-
mite de idade para a aposenta-
doria, os trabalhadores realiza-
ram greve geral e mobilizaram
dois milhões de pessoas em
todo o país. O povo também foi
às ruas na Grécia, Itália,
Espanha e Alemanha.

Esse é o caminho. Só a
luta muda a vida!

Previdência social

Querem botar as mãos na sua aposentadoria!
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A luta da categoria petro-
leira pela aposentadoria espe-
cial de 25 anos de trabalho e
contribuição vai enfrentar novos
desafios. Isso porque nós sabe-
mos que o novo governo tem
como proposta para o merca-
do (diga-se, o capital) manter a
perseguição, negar e reduzir
direitos dos trabalhadores. É
neste contexto que está a nos-
sa luta pelo reconhecimento do
direito à aposentadoria especi-
al e pela correção do recolhi-
mento da multinacional
Petrobrás ao GFIP (Guia de
Recolhimento de Fundo de Ga-
rantia e informações da Previ-
dência Social) para toda a ca-
tegoria. Essa é uma bandeira
histórica do Sindipetro-SJC e
da Federação Nacional dos
Petroleiros.

A natureza insalubre do
trabalho na nossa categoria afe-
ta a saúde do empregado e cer-
tamente reduz o tempo de vida
do petroleiro. Isso além dos ris-
cos iminentes de contrair uma
doença grave por contamina-
ção e exposição, por exemplo,
ao benzeno.

A aposentadoria especial
aos 25 anos de trabalho e con-
tribuição deve ser vista como re-
conhecimento do contato do
petroleiro com agentes agres-
sivos à saúde. A aposentadoria
com tempo menor de trabalho
reduziria o tempo de exposição
do trabalhador às substâncias
químicas e nocivas.

Os trabalhadores já tive-

Aposentadoria especial

TODOS À LUTA POR APOSENTADORIA
ESPECIAL PARA OS PETROLEIROS

ram esse direito na Petrobrás,
mas em 1997 restringiram a
concessão da aposentadoria
especial. Hoje, a empresa afir-
ma que faz o recolhimento refe-
rente a este direito para apenas
2.700 empregados, número
que é contestado.

O recolhimento ao INSS é
de valor diferenciado para
quem tem direito aos diversos
tempos de aposentadoria, che-
gando aos percentuais de 6%,
9% e 12%, além da contribui-

ção normal para as aposenta-
dorias com tempo menor de 35
anos.

Os companheiros
terceirizados também são pre-
judicados nessa questão por-
que as empresas que prestam
serviços nas áreas da
Petrobrás, que entendemos se-
rem áreas insalubres, ou não co-
nhecem os produtos aos quais
todos os trabalhadores estão
expostos ou fazem vistas gros-
sas para não recolher a GFIP
dentro do percentual correto.

Existem vários projetos de
lei no Congresso Nacional que
tratam do direito à aposentado-
ria especial. Alguns deles inclu-
em a categoria petroleira. Con-
tudo, não é do interesse do go-
verno, que tem a maioria e apro-
va ou nega o que quer, reconhe-
cer este direito.

Hoje, até é de conheci-
mento público que o governo
retira dinheiro do INSS para pa-
gar os juros da dívida pública,
usar em trambicagens políticas

e outras coisas. Então
não podemos esperar
que esse governo reco-
nheça um direito do tra-
balhador!

Se quisermos avan-
çar nessa questão, va-
mos ter que avançar na
luta! Nada nunca foi fácil
e muito menos veio de
graça para a classe tra-
balhadora. É preciso
sempre muito esforço,
manifestações públicas,

passeatas em Brasília, pressão
no Congresso Nacional dos pi-
caretas e na mesa de negocia-
ção com a Petrobrás. Esse é
um compromisso que nós assu-
mimos com muito empenho. E
vamos juntos com a categoria
seguir lutando pela aposentado-
ria especial aos 25 anos de tra-
balho para todos os petroleiros.

POR CONTRIBUIÇÃO
DA GFIP DENTRO DOS
VALORES CORRETOS!



NOS NOSSOS DIREI-

TOS NÃO SE MEXE!

BASTA!
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Tirem as mãos dos nossos direitos adquiridos!

As mudanças nas nor-
mas regulamentadoras, por-
tarias do Ministério do Traba-
lho e as alterações no regime
de Previdência têm como alvo
os direitos dos trabalhadores.

“Nunca an-
tes na
h i s tó r i a
d e s t e
país” os
trabalha-
dores fo-

ram atacados em tantas fren-
tes e de tantas formas.

O governos e os patrões
estão aumentando o discur-
so neoliberal de
“flexibilização”, “nova inter-
pretação”, “modernização” e
“nova redação” para atacar di-
reitos. Ou seja, estão meten-
do a mão nas nossas conquis-
tas!

O presente de grego que
o presidente Lula deixa
para os milhões
de trabalhadores
do país é o
sucateamento de
n o r m a s
fiscalizadoras e a
redução das pro-
teções do traba-
lhador.

O mesmo
Lula que foi víti-
ma de um aci-

dente do trabalho
e perdeu um dos
dedos da mão dei-
xa as portas aber-
tas para a escu-
lhambação das
normas regulado-
ras do trabalho. É
o mesmo Lula que
quer agravar a
aposentadoria “pé
na cova”!

A intenção do gover-
no é que você só se aposente
com muita idade! Você só
contribui. Na hora de receber
o seu benefício, o governo se
nega a pagar! Esse é o cha-
mado CUSTO ZERO, que nós
conhecemos tão bem na
Petrobrás!

A CIPA é uma das con-
quistas mais importantes da
história da classe trabalhado-
ra! Hoje, os trabalhadores de

todo o Brasil contam com a
CIPA para fiscalizar, cobrar e
apontar irregularidades no
ambiente de trabalho. Essa é
a ferramenta mais adequada
para combater a precarização
do trabalho.

Por isso, nós temos que
lutar para fortalecer a CIPA.
Mas, ao invés disso, o Minis-
tério do Trabalho de Lula quer
diminuir o poder das Comis-
sões.

A restrição do poder da
CIPA, que já enfrenta os ata-
ques e a pressão da patronal
no chão de fábrica, é uma gra-
ve violação aos direitos do tra-
balhador!

Por isso, nós temos que
ir com tudo para cima do go-
verno. Temos que nos mobili-
zar e dizer para o governo que
não será fácil meter a mão nos
nossos direitos adquiridos!

EDITORIAL


