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

Companheiros, é preciso
unir a categoria e os trabalhado-
res para a luta pela aposentadoria
especial. Essa é uma reivindicação
antiga da categoria que nós só al-
cançaremos com muito esforço
conjunto.
Do ponto de vista legal, muitos
projetos de lei já tramitaram e tra-
mitam na Câmara dos Deputados
sobre o direito à aposentadoria
após 25 anos de contribuição.
Muitos projetos nem chegaram a
ser votados; outros foram aprova-
dos, mas em seguida engavetados.
Há decisões judiciais favoráveis
quanto a esse ponto.

Atualmente, dois projetos
sobre o direito à aposentadoria
especial tramitam em conjunto na
Comissão de Finanças e Tributa-
ção. O projeto de lei 60/1999 dis-
põe sobre a aposentadoria espe-
cial para os trabalhadores que
exercem atividades que prejudi-
quem a saúde ou a integridade fí-
sica. Já o projeto de lei 161/2007
cria a Aposentadoria Especial para
os trabalhadores expostos a agen-
tes físicos, químicos e biológicos
em nível acima da tolerância de
nocividade à saúde ou de integri-
dade física nas empresas de refino
de petróleo ou na fabricação de
produtos do refino de petróleo.
Este último beneficia especifica-
mente a nossa categoria.

É claro que a apro-
vação dos projetos depen-
de de independência polí-
tica dos deputados, pois o
direito à aposentadoria es-
pecial não é interesse dos
patrões e nem do governo
federal. O interesse da pa-
tronal é recolher cada vez menos
e o do governo é pagar cada vez
menos benefícios. Não é à toa que
toda reforma da Previdência au-
menta o tempo mínimo de contri-
buição e o limite de idade para
acesso ao benefício ao mesmo
tempo em que o governo desvia o
dinheiro do INSS para outros fins.

A FNP tem cobrado insis-
tentemente da Petrobras uma reu-
nião conjunta com o INSS, pois
sabemos que a tendência é a de
dificultar cada vez mais a aposen-
tadoria. Esse foi um dos pon-
tos discutidos na última reunião de
SMS com a empresa.

Hoje, a Petrobras paga
GFIP (Guia de recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdên-
cia Social) para 2.700 trabalhado-
res e essa taxa percentual é para
que o trabalhador tenha direito a
essa modalidade de aposentado-
ria. A FNP exige que a empresa
apresente os nomes de todos os
trabalhadores que estão contem-
plados por unidade e por cargos,

conforme Mapa de controle dos
Grupos Homogêneos de Exposi-
ção (GHE’s).

Nós questionamos a emis-
são do PPP, pois até o momento
não há decisão formal sobre como
deve ficar, mas a empresa conti-
nua a aplicá-lo desfavoravelmente
aos trabalhadores. A nossa posi-
ção é a de que o PPP reconheça
as características e especificidades
do local de trabalho. Ex: refinaria
(que todos sejam incluídos), pla-
taformas (que todos sejam incluí-
dos), terminais (que todos sejam
incluídos), províncias de Urucu
(que todos sejam incluídos), navi-
os de lastros (que todos sejam in-
cluídos), laboratório de petróleo
(que todos sejam incluídos) e etc.
Por isso, o caminho é um só: a luta!

Nós temos que discutir a
aposentadoria aos 25 anos na
mesa de negociação, mas acima de
tudo na organização política dos
trabalhadores para forçar o gover-
no a reconhecer o direito. Só as-
sim teremos o benefício!

Todos à luta pela Aposentadoria

Especial aos 25 anos de contribuição
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O papel de uma central
sindical é bastante amplo.
Cabe organizar os sindicatos
de base para a luta contra as
más condições de trabalho, as
causas das doenças
ocupacionais, contra qualquer
mudança na legislação traba-
lhista, sindical ou
previdenciária que prejudique
o trabalhador e atuar politica-
mente na sociedade. Afinal,
todas as políticas públicas de
habitação (ou a falta dela),
educação, saúde (ou a preca-
riedade dela) e segurança,
por exemplo, afetam a vida do
trabalhador como um todo,
tendo em vista que nenhuma
categoria é uma ilha isolada
dentro da sociedade.

E para apontar as falhas
dos governos ou até mesmo
as ações conscientes para
prejudicar o trabalhador e o
favorecer patrão é preciso ter
independência. E nenhuma
central sindical pode ser inde-
pendente quando anda de bra-
ços dados com o governo.

Isso porque os gover-
nos, dentro de uma socieda-
de capitalista, são a porta de
entrada para os interesses
dos patrões, da-
queles que detém o
poder econômico.
Não é à toa que os
governos de todo o
mundo estão tor-
rando dinheiro pú-
blico para tapar a

crise financeira dos
bancos, montadoras
etc. Os governos re-
presentam os inte-
resses do capital, do
patrão.

Uma central sin-
dical tem que denunci-
ar o desvio do dinheiro
dos impostos do trabalha-
dor para o sistema econômi-
co dos ricos.

Se uma central recebe
dinheiro do governo e apóia
incondicionalmente essa situ-
ação então nos deixa dúvida
sobre sua legitimidade na luta
pelos direitos dos trabalhado-
res.

No 1º de maio, data
surgida pela luta e morte de
milhares de trabalhadores ao
longo da história por direitos
trabalhistas, o papel de uma
central sindical é
conscientizar a classe traba-
lhadora e de denunciar as
demissões e a transferência
da crise para os trabalhado-
res.

Ao invés de lutar por
nossos direitos, as grandes
centrais que gastaram mi-
lhões arrecadados dos traba-

lhadores para
sortear brindes
e montar o pa-
lanque para po-
líticos do gover-

no petista no Dia
do Trabalhador, na

nossa avaliação, não

Qual é o papel de uma central sindical?

cumprem o seu papel.
Usar o dinheiro

“ganhado” do governo, reco-
lhido do trabalhador por meio
do imposto sindical, para pro-
mover políticos é algo que não
se espera de uma central sin-
dical. E quem são os políticos
defendidos pelas grandes
centrais mesmo nos piores es-
cândalos de corrupção, como
o episódio do dólar na cueca?
Muitos deles são os mesmos
que ocuparam cargos de dire-
ção nas  centrais. Pode haver
independência na luta pelo tra-
balhador desta forma?

E por falar no papel de
uma central sindical, nós, pe-
troleiros, já na década de 90
sentimos a ausência das cen-
trais na greve que fizemos con-
tra o governo neoliberal de
FHC. Agora temos os ex-sin-
dicalistas da CUT como nos-
sos chefes, que seguem à ris-
ca a orientação de garantir
medidas que tragam lucros
para a Petrobras e prejuízo
para os trabalhadores.
Fica o convite para a reflexão!
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