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ENTREVISTA

O coordenador
geral do SindipetroLP, Ademir Gomes
Parrela, relembra
os principais fatos
que marcaram em
2010 o movimento
petroleiro e coloca
na ordem do dia a
luta por melhores
salários

RITA CARDOSO/SINDIPETRO RS

“EM 2011, A LUTA DEVE SER PELA VALORIZAÇÃO DA
CATEGORIA. ISSO SIGNIFICA MELHORES SALÁRIOS”

Após as eleições presidenciais e a
campanha salarial, qual o balanço de
2010?
Bom, primeiro a gente precisa lembrar que 2010 marcou a despedida do
presidente Lula. E, sinceramente, apesar da popularidade alta que ele conquistou nos 8 anos, da sociedade ter
avaliado bem seu governo e do apoio
que boa parte da nossa categoria deu
ao Lula, para a família petroleira ele
não trouxe mudanças significativas. As
nossas bandeiras de luta, como o fim
dos leilões e a reincorporação da Transpetro, nem foram colocadas em pauta.
A valorização acelerada da companhia,
conquistada à custa do nosso suor, não
beneficiou em nada os trabalhadores.
Os acionistas engordaram as suas contas, a diretoria aumentou seu salário,
os empregados do alto escalão, gerentes e supervisão dividiram entre eles
R$ 90 milhões, mas os nossos salários
continuaram rebaixados. E tudo isso
reforçado pela atuação governista da
Federação que, dessa vez, nem disfarçou em qual lado da trincheira estava.
Se para muitos Lula foi considerado um
pai, para a categoria petroleira o papel
que exerceu foi de padrasto.

gados do ADM, Técnicos de Operação,
Técnicos de Manutenção, Técnicos de
Laboratório, Técnicos de Meio Ambiente. Todos, sem exceção, estão decepcionados. É um absurdo você ter que
passar 25 anos dentro de uma empresa
para conseguir apenas no fim da vida
profissional um salário que dê o mínimo
de conforto à família. Há casos de petroleiros que deram à empresa 35 anos
de trabalho para receber em troca um
salário que não chega a R$ 6 mil. Esse
valor deveria ser o salário básico inicial
de qualquer petroleiro. Para um País
que está entre os 10 mais desiguais do
Mundo, pode até parecer muito e por
esse mesmo motivo muitas vezes somos taxados de ‘marajás’. Mas isso não
é verdade. Estamos falando da 2ª maior
empresa do Mundo em valor de mercado. Por isso, diante de toda a grandeza
dessa empresa, nosso salário é muito
baixo. É como eu sempre digo: somos
os mendigos do setor de petróleo.

Diante deste cenário, qual deve ser
a prioridade da categoria em 2011?
Além das lutas mais gerais da FNP
como a campanha “O Petróleo Tem que
Ser Nosso” e “Petrobrás 100% Estatal”, a
prioridade dos 17 sindipetros deve ser
o combate à desvalorização dos nossos
salários. A insatisfação é imensa e atinge todos os níveis. Engenheiros, empre-

Ato realizado pela FNP, na Refap, após ser reincorporada à Petrobrás

No último levantamento do Dieese, o salário mínimo necessário para
o brasileiro ficou em R$ 2.222,99. O
estudo ajuda a entender o tamanho
da defasagem salarial da categoria?
Certamente. E olha que este que este
valor, quatro vezes maior que o salário
mínimo atual (R$ 510,00), dá pra pagar
apenas aqueles gastos básicos, como
moradia, educação, saúde e alimentação. Em nossos jornais, denunciamos o
quanto o nosso salário está defasado.
Pra ficar apenas no exemplo do Banco
Central, lá a remuneração inicial pra Ensino Médio é de R$ 4.917,28. Na Petro-

brás, não passa de R$ 1.700,00. O mesmo vale para Ensino Superior. Gente,
enquanto o BC paga mais de R$ 12 mil,
a Petrobrás paga em média R$ 4 mil. No
caso dos terceirizados, a situação é ainda pior, com casos que podem ser comparados à escravidão. Tem terceirizado
que trabalha confinado durante mais
de vinte dias, em plataformas da Petrobrás, para receber um salário mínimo.
Isso é um absurdo. Uma empresa que
se orgulha de ser referência em responsabilidade social não pode ser conivente com essa exploração e fingir que não
tem responsabilidade sobre isso.
Neste sentido, podemos dizer que
a ausência não é de recursos, mas de
vontade política?
Com certeza. O problema não é falta
de verba. O que existe é uma inversão
de prioridades. Os investimentos no
pré-sal (cerca de US$ 224 bilhões até
2014) são prova de que ela tem plenas
condições de oferecer salários condizentes com sua grandeza. Não somos
contra, por exemplo, aos investimentos
em programas sócio-ambientais, de
fomento à cultura e ao esporte, que somam bilhões. Pelo contrário, apoiamos.
Mas precisamos mostrar, principalmente para a sociedade, que é bombardeada pelas propagandas que criam a
imagem de uma empresa sem defeitos,
que esses recursos estão sendo gerados
através de uma mão-de-obra precarizada. Em outras palavras, que a Petrobrás
não é esse mar de rosas. Diariamente,
assinamos homologações de demissões voluntárias de petroleiros que en-

traram na empresa com o sentimento
de ter conquistado um sonho, mas que
saem decepcionados.
Quais os desdobramentos desta
política conduzida pela direção da
empresa?
O que precisamos ter consciência é de
que, infelizmente, o congelamento dos
nossos salários não é mera coincidência
ou um fato isolado. O que estou dizendo é que faz parte de um pacote muito
maior de redução de custos da Petrobrás que interfere não apenas na nossa
folha salarial, mas também nos investimentos em SMS, por exemplo. Isso sem
citar a AMS, que aos poucos vem sendo
sucateada pelo Recursos Humanos da
empresa. Desmonte semelhante vem
sendo feito com o direito dos aposentados, que há anos recebem como reposição salarial apenas a inflação. Tratar os
responsáveis por construir essa empresa com discriminação e indiferença é o
mesmo que desprezar sua própria história. Por isso, brigar por melhores salários significa ao mesmo tempo brigar
por melhores condições de trabalho,
pelo resgate do orgulho de ser petroleiro e pelo direito de se aposentar com o
mínimo de conforto por ter ajudado a
Petrobrás a ser o que ela é hoje.
Em nosso trabalho de base, percebemos o quanto a categoria está decepcionada. Ativa, aposentados e pensionistas. Nossa tarefa é transformar essa
insatisfação em força de mobilização.
Neste ano, negociaremos no ACT as
cláusulas econômicas e sociais. Ou seja,
teremos uma dura batalha pela frente.
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Petroleiro morre após acidente na Fafen, em Sergipe
A família petroleira inicia 2011 em
luto. No último dia 30 de dezembro,
por volta das 21 horas, mais um trabalhador foi vítima fatal da insegurança
dentro do Sistema Petrobrás. José Almir Lima Santos, 49 anos, técnico de
operação, faleceu após dois dias internado em função de um incêndio ocorrido em 28 de dezembro na Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe
(FAFEN).
O motivo do acidente foi um vazamento de gás na válvula de uma plataforma. Por conta da grande quantidade
de hidrogênio no ar houve o incêndio.

Neste exato instante, José Almir monitorava o incidente em cima de um
guindaste. Com mais de 60% do corpo
atingido por queimaduras de segundo
e terceiro grau ele foi hospitalizado,
mas acabou não resistindo.
Além dele, um trabalhador terceirizado, Francisco Felipe Monteiro Vasconcelos, 24 anos, também foi vitimado pelo acidente, mas não corre risco
de morte. Após pular de uma altura
de oito metros na tentativa de se livrar
das chamas, teve lesões nos dois tornozelos e teve duas vértebras fraturadas. Ele passará por uma cirurgia para

colocação de placas.
No dia 30 de dezembro, o Sindipetro
AL/SE realizou um ato público para exigir mudanças na política de segurança
implementada na fábrica. Em 15 de julho de 2007, um acidente levou à morte um engenheiro. Desde então, outros
acidentes aconteceram e a gerência não
tomou nenhuma medida para mudar
essa situação.
A Federação Nacional dos Petroleiros
(FNP) vem denunciando em todas as negociações com a empresa a frequência
cada vez mais preocupante de acidentes dentro do Sistema Petrobrás.

Em nossa base esta preocupação
tem ganhado corpo e já motivou inúmeros movimentos, dentre eles o atraso
de duas horas realizado pelos petroleiros da UTGCA no dia 23 de novembro.
Para cumprir prazos e metas, a empresa
não hesita em colocar em risco a segurança dos trabalhadores.
Entre colocar a vida de um trabalhador em perigo ou seguir o cronograma
de obras, mesmo com irregularidades,
não há dúvidas de que a empresa sempre escolherá o segundo caminho. Porque na lógica perversa da Petrobrás, vidas continuam sendo apenas números.

ADM pro Operacional e vice-versa, o famoso “vira”, voltou a circular através do
Contrato S/A Transpetro. Na época que estavam tentando enrolar a gente, vinham
com aquela história de falta de recursos.
Mas, meu amigo, não tem essa de não ter
verba, não. Basta querer fazer, cara pálida!
Agora, vai acabar aquela baita bagunça.
Nepotismo, não!
Enquanto o pessoal que passou no
concurso da Transpetro tá doido pra trabalhar, no Suporte-Obras de Alemoa trocaram uns 6 meses atrás um petroleiro por
um contratado. O pior nem é isso. Parece
que tem cheiro de nepotismo. Essa história de privilégios tá me incomodando faz
tempo. Será que tem encarregado-geral
da Queiroz Galvão e supervisor do Suporte-Obras envolvidos nisso?

te de cabelo em pé. Tanto é que fizeram
questão de bolar uma programação
bem apertada pra não sobrar tempo
pra mais nada. É aquela coisa. “Já viu né,
se deixar Sindicato muito tempo com
a peãozada, é bucha na certa”. Afinal, o
que não falta é denúncia e reclamação.
Tô esperto com essas manobras.

Petrolino mete bronca
Esqueceram do mapa
Lá na Plataforma de Mexilhão até
agora o presidente da Cipa e a gerência
da Petrobrás não garantiram o curso de
mapa de risco que já tava previsto no
início dessa gestão. Isso já faz mais de
sete meses heimmm! Chega de enrolar a
peãozada e vamos fazer esse treinamento logo, povo.
Contando com a sorte
No Terminal Alemoa, se
depender de um supervisor
metido a esperto pra não
ter acidente a gente precisa contar com a sorte. Oras,
no comecinho de janeiro
teve suspeita de vazamento
e mesmo assim o dito cujo resolveu reduzir o quadro mínimo da operação. Todo mundo
sabe que nessas situações
o certo é garantir todo o
contingente da operação.
E não é só peão que sabe, não! Até um
diretor engravatado da Transpetro, lá
do Rio, sabe disso. Tanto é que com a
iminência de emergência mandou que
suspendessem a operação do terminal.
Além da sorte de não ter tido nenhuma
ocorrência, o que fica dessa história é
o baita mau exemplo deste supervisor.
Reduzir quadro mínimo nessas horas é
sacanagem. E das grandes!
Pede pra sair!
O Capitão Nascimento parece ter
feito escola. A nova Coordenadora de
Meio Ambiente do Tebar chegou por
lá com a filosofia nada tibetana “se não
vai por bem, vai por mal”. O seu histórico de intimidações é tão extenso que
já foi denunciada até pelo Sindicato
Unificado de SP. E o seu modus operandi não se resume a intimidar seus

“subalternos”. Sempre se superando,
determinou, em dezembro passado, o
arrombamento de um armário para ter
onde guardar seus pertences. E se for
perguntar o porquê não estranharíamos
que a resposta seja: “Qualé? Parece até
que não me conhece. Não é porque não
tenho um armário que vou deixar de ter,
cara. Meio ambiente não tem nada a haver com ambiência de trabalho, peão.
E outra, manda quem pode e obedece
quem tem juízo. Vai encarar?”
Já tava ruim. Agora...
Na reunião da CIPA de Mexilhão
a empresa falou que a área da quadra de futebol que seria para lazer
não está mais garantida. Quer dizer
que nosso espaço para lazer vai diminuir? Se o espaço estava destinado
para lazer da rapaziada, deveria ser
mantida pra esta finalidade. Eu vou
cobrar mudança...
Cuidado com o fogo amigo....
Gente, quer convidar, convida. Mas
não vou deixar de dar meu cutucão. O exdeputado federal e ex-petroleiro Luciano
Zica foi convidado pra uma palestra no
sindicato. O problema é que quando era
parlamentar votou a favor de projetos
que reduzem os direitos dos aposentados
e daqueles que irão se aposentar como
a Reforma da Previdência. Isso sem falar
que, junto com outros políticos, virou sócio de uma empresa pra lá de interessada
nos projetos do pré-sal do Governo. Xiii,
deu Zica?
Notícia boa em Alemoa
Depois daquela bronquinha básica n’O
Petroleiro n° 51 e do Sindicato ter cobrado
da empresa em negociação, finalmente
a Transpetro resolveu se mexer. Agora, o
veículo de Transporte de Pessoal da Área

Vamô fazer o acerto nos conformes
Depois que a Anvisa passou por Alemoa e viu um monte de coisa errada no
restaurante, a peãozada teve que correr
atrás do prejuízo pelos chefes. Até de noite trabalharam pra cumprir as exigências.
O problema é que, depois de tudo feito,
receberam as horas extras tudo errado,
como se tivessem trabalhado de dia.
Tá com inveja, tá?
Na RPBC, tem capivara da manutenção
de olho no CTO da Operação.
Fez hora-extra? Tem que pagar!
Já tô cansado dessa malandragem da
empresa. Lá em Merluza, tem peão que
fez exame médico em período de folga e
não teve as horas-extras lançadas na frequência. Tá errado! Ou vocês acham que
peão considera visita em médico passeio?
Tudo isso é medo?
A presença do Sindicato na reunião da
CIPA de Merluza parece que deixou geren-

Sorriso amarelo em Merluza
Se depender da qualidade da água
usada pra escovar os dentes em Merluza, que é a mesma usada pra tomar
banho, o sorriso da rapaziada vai ficar
bem amarelo. Oras, que água barrenta
é aquela? Tudo isso daí é pra redução
de custos? E olha que esse problema aí
é das antigas. E pior. O mesmo tanque
que usam pra armazenar essa água, volta e meia usam pra colocar água de lastro. Daí, vira aquela mistura. De salgada,
basta a vida de embarcado.
Tá fazendo aniversário já
Em Merluza, os problemas no mobiliário já tão fazendo aniversário. A
mesma coisa tá acontecendo com o arcondicionado. Nada da empresa fazer a
manutenção dos filtros. Demorô heim!
Peãozada rápida no gatilho
No último dia 14/01, a peãozada
do Tebar mostrou a agilidade e competência digna da tradição dos petroleiros. Na hora de reinstalar a bomba
do Sump tank do SAO1(Separador
de Águas Oleosas) aconteceu um
princípio de incêndio. Mas com a intervenção da turma do SMS, Operação, Manutenção e Contratada, o incidente foi logo controlado. O Tebar
nomeou os membros da comissão
que irão apurar as causas do incidente. Agora, é ficar de olho no parecer
da comissão.
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SINDIPETRO-LP

Especial Departamento Jurídico

AÇÕES DO SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA
Para Trabalhadores da Ativa
SERVIÇO PASSADO

RECÁLCULO DOS AUMENTOS DE NÍVEL

RESTITUIÇÃO DE IR PARA QUEM REPACTUOU

Direito: Todos os petroleiros admitidos antes de
agosto de 2002 que não estavam vinculados ao
Plano Petros BD (Benefício Definido), ou por não
terem se inscrito na admissão do plano ou porque
haviam se desligado do mesmo no curso do contrato de trabalho e se inscreveram no Plano Petros
2, não receberam da Petrobras as contribuições do
Serviço.
Documentos:
CPF, RG, FRE, Comprovante de Residência, Carteira
de Trabalho (CTPS ), Documento de Inscrição Junto
ao Plano Petros 2, Primeiro Holerite que conste o
desconto do Plano.

Direito: Aos trabalhadores que receberam aumentos de níveis sobre a rubrica de enquadramento do
novo PCAC dos preteridos aumentos por mérito a
partir de 1995, vez que o correto seria utilizar a tabela vigente em 2006 para o enquadramento e não
a do novo PCAC.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência,
FRE , Holerites dos últimos 05 anos

Direito: Para os petroleiros que optaram pela repactuação e tiveram descontados na fonte o IR
(Imposto de Renda)
Documentos: Holerite que demonstre o pagamento da repactuação (Março 2007) , RG, CPF,
Comprovante de Residência.

FERIADOS TRABALHADOS

Direito: Considerando que a apuração da diferença do complemento da RMNR, deve observar os
parâmetros estabelecidos nos acordos coletivos
de trabalho, ou seja, calcular a diferença entre a
RMNR e o salário básico, computando o adicional
de periculosidade.
Documentos: Currículo, FRE, CPF, RG, Comprovante de residência, Holerites de 2007 até o atual.

RESPONSABILIDADE CIVIL
Direito: Todo o Trabalhador que sofrer acidente de
trabalho ou adquirir doença profissional, tem direito a pleitear o recebimento de indenização por
danos morais e materiais, além de pensão mensal
proporcional à restrição sofrida.
Documentos:
CPF, RG, Comprovante de residência, Carteira de
Trabalho, Curriculo, FRE, Todos os Atestados Médicos.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Direito: Para trabalhadores que desenvolvem suas
atividades laborais com identidade de função,
igual produtividade e perfeição técnica, prestado
na mesma localidade e que não haja diferença do
tempo de serviço entre os empregados da mesma
função não superior a 02 anos.
Documentos:
CPF, RG, Comprovante De Residência, Carteira de
Trabalho, Curriculo, FRE, Holerites dos últimos 05
anos (um por ano), Currículo do paradigma, FRE e
algum outro documento que comprove o pleito.
AUMENTO POR MÉRITO
Direito: A manutenção do critério anterior ao novo
PCAC que aumentava o salário com um nível inteiro, tendo em vista que atualmente para receber
meio nível o trabalhador necessita de 18 meses, enquanto anteriormente ao PCAC no mesmo período
conseguia um nível inteiro.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Carteira de Trabalho, FRE, Holerites dos últimos 5 anos.

Direito: O acordo coletivo que negociou feriados
teve encerrada sua vigência em 2002, no entanto,
a Petrobras continuou a não remunerá–los, sendo
devido seu pagamento em dobro, a partir de 2002
Documentos: CPF, RG, Comprovante de residência,
Currículo, FRE, Carteira de Trabalho, todos os holerites dos últimos 05 anos e relação dos feriados trabalhados.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Direito: O adicional de Periculosidade incidente
sobre o adicional por tempo de Serviço (ATS), deve
integrar a base de cálculo do referido adicional,
considerando que a natureza jurídica do referido
adicional é salarial.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Currículo, FRE, Holerites dos últimos 5 anos.
PERICULOSIDADE
Direito: O adicional de Periculosidade era pago
para todos os petroleiros, mesmo para aqueles que
trabalhavam não expostos a agentes periculosos,
o Ministério Público do Trabalho considerou tal
situação irregular, de tal forma que a Petrobras no
intuito de manter o valor de benefício ao pessoal
administrativo contemplou esses empregados com
uma vantagem pessoal denominada “VP”, ou seja,
alterou a nomenclatura do benefício de “Adicional
de Periculosidade” para “VP” somente para o pessoal administrativo.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, FRE, Currículo, Holerites dos últimos 05 anos.
ASSÉDIO MORAL
Direito: Para trabalhadores que são assediadas no
trabalho.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, FRE.

DIFERENÇA DA RMNR 2009/2010

RECÁLCULO DOS AUMENTOS DE NÍVEL
Direito: Correção da Tabela do ano de 1995 para o
ano de 2006, e não para a tabela no novo PCAC.
Documentos: CPF, RG, PIS, FRE, Holerites dos últimos 05 anos
RECÁLCULO DO VALOR MONETÁRIO PARA
QUEM REPACTUOU
Direito: Para os trabalhadores da ativa que repactuou e não recebeu a indenização, considerando a
remuneração global de dezembro de 2006, existindo direito ao recebimento de diferenças.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de residência, Currículo, FRE, CTPS, Holerites de maio de
2006 e holerite de pagamento do valor recebido
pela repactuação.
RMNR – TRANSPETRO
Direito: Todos os trabalhadores tem direito a receber a Remuneração Mínima por Nível e Regime,
levando em conta o conceito de remuneração regional a partir do agrupamento de cidades onde
a Transpetro atua. A referida remuneração é a diferença entre o salário básico e a RMNR, que no
caso a empresa vem adicionando outras verbas
descumprindo o que foi pactuado em acordo coletivo.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, FRE, Currículo, Holerite desde 2007 até o
atual.

Os companheiros da ativa, aposentados e pensionistas interessados em
entrar com essas ações junto ao nosso Departamento Jurídico devem fazer
agendamento prévio de horário de segunda a sexta-feira das 8 às 18h30
através dos telefone da sede em Santos: (13) 3221.2336, ramal 218-217 e (13)
9141-0883 ou na Subsede de São Sebastião: (12) 3892.1484 / (12) 3292.5155.
SANTOS (Av. Conselheiro Nébias, 248. Vila Mathias)

Cível
Quintas-feiras, das 14 às 18h30 – Dr. Paulo César Coelho
Previdenciário
Quartas-feiras, das 14 às 18h30 – Dr. Macus Antonio Coelho

Trabalhista
Segundas-feiras, das 14 às 18h30- Dr. José Henrique Coelho
Quartas-feiras, das 14 às 18h30 – Dr. Marcus Antonio Coelho

Atendimento Geral (causas previdenciárias, cíveis e trabalhistas)
Quartas-feiras, das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas – Dr. Juliano de Moraes
Quito

SÃO SEBASTIÃO
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SINDIPETRO-LP

Especial Departamento Jurídico

AÇÕES DO SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA
Para Aposentados e Pensionistas
NÍVEIS 2005/2006
Direito: Concessão de níveis salariais aos aposentados e pensionistas, dos anos de 2005 e 2006, já que
os aumentos foram concedidos a título de ganho
salarial para toda a categoria.
Documentos: CPF, RG, CTPS, Comprovante de residência, Carta de Concessão, Certidão de Óbito (
Pensionistas ), holerite de agosto e dezembro de
2005 e 2006.
ENQUADRAMENTO NA TABELA DO PCAC
Direito: Aos Aposentados e Pensionistas que foram
mantidos em tabela congelada.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Carta de Concessão, CTPS, Certidão de Óbito
(Pensionistas), Holerite: 01 por ano até o atual (de
preferência do mês de setembro de cada ano).
MULTA DE 40% DO FGTS
Direito: Tem direito o trabalhador que for demitido sem
justa causa. Ocorre que a Petrobrás obriga os aposentados a assinar o pedido de demissão. Na ação requeremos a declaração judicial, pois o pedido de demissão
contém vício de consentimento, requerendo sua conversão em rescisão sem justa causa.
Documentos: Currículo, FRE, CPF, RG, CTPS o termo de
rescisão e o comprovante de saque do FGTS.
REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (PENSIONISTAS)
Direito: As pensionistas com inicio de benefício de
suplementação posteriores a Constituição Federal de
1988, passaram a sofrer prejuízos pela metodologia de
cálculo adotada pela Petros, fazendo jus à revisão dos
valores do benefício nos termos, do art. 31 do regulamento.
Documento: CPF, RG, (falecido e viúva), PIS, Certidão de
Óbito, Carta de Concessão de Pensão por Morte, Carta
com Memória de Cálculo, Comprovante de Residência,

3 últimos holerites do Falecido, 3 primeiros holerites da
viúva, 1 holerite atual.
PLDL 1971 OU VPDL 1971 – PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E REVISÃO DA APOSENTADORIA DE 90%
PARA 100%

Documentos: 1 holerite antes de ter se aposentado
(89 a 95), carta de Concessão, CPF, RG, Comprovante de
Residência, holerite atual, Certidão de Óbito (Pensionistas), PIS, 3 últimos demonstrativos do IR (enviado pela
Petros).

Direito: Para os Trabalhadores que antes da aposentadoria, recebiam a PL nos holerite.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência,
CTPS, PIS, 12 últimos holerites antes da aposentadoria,
holerites dos últimos 5 anos, Certidão de Óbito (pensionistas), Carta de Concessão.

BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO

RMNR – REMUNERAÇÃO POR NÍVEL DE REGIME E
ABONO 2008
Direito: Aposentados e Pensionistas que não repactuaram e não receberam o aumento real aplicado para os
trabalhadores da ativa.
Documentos: CPF, RG, PIS, CTPS, Carta de Concessão,
Certidão de Óbito (Pensionistas), Comprovante de Residência, Holerites de Out, Nov, Dez de 2007 e Jan de
2008.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Direito: Todo trabalhador que sofrer acidente de
trabalho ou adquirir doença profissional tem direito
a pleitear o recebimento de indenização por danos
Morais e materiais, além da pensão mensal proporcional à restrição sofrida.
Documentos: CPF, RG, PIS, CTPS, FRE, CURRÍCULO,
todos atestados médicos.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA E RESTITUIÇÃO (BITRIBUTAÇÃO)
Direito: Todas as pessoas com benefício de aposentadoria ou pensão por morte de trabalhador ativo
concedido na vigência da Lei 7.713/88, em vigor de
01/01/1989 a 31/12/1995, possuem direito de a reivindicar isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos pela Petros.

Direito: Todos os segurados aposentados e pensionistas do INSS que contribuíram com o teto máximo
e se aposentaram antes de janeiro de 2004, poderão
ingressar com uma ação visando aumentar a renda
mensal, bem como o recebimento dos atrasados.
Documentos: RG, CPF, Carta de Concessão de Aposentadoria, Comprovante de residência.
RESTITUIÇÃO DE IR PARA QUEM REPACTUOU
Direito: Para os petroleiros que optaram pela repactuação e tiveram descontados na fonte o IR (Imposto de Renda).
Documentos: Holerite que demonstre o pagamento da repactuação (Março 2007) , RG, CPF, Comprovante de Residência e Carta de Concessão do INSS.
REAJUSTE RMNR 2010
Direito: Tem direito os aposentados e pensionistas a
título de isonomia do reajuste da RMNR, paga somente
para os trabalhadores da ativa.
Documentos: CPF, RG, CTPS, Carta de Concessão, Certidão de Óbito (Pensionistas), Comprovante de Residência e holerites de 2009 até o atual.
AÇÕES CÍVEIS
AMS
Direito: Todo aquele que a AMS, suspender ou negar
assistência médica prevista no regulamento, tem direito
a requerer o fornecimento do tratamento adequado ou
ainda indenização pelas despesas não pagas pela AMS.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência e
todos os documentos que demonstrem o tratamento
necessário, não realizado pela AMS.

RMNR: NOVAS IMPLICAÇÕES E DÚVIDAS PARA PETROBRÁS E TRANSPETRO
Nas últimas semanas muito se tem falado a respeito
da RMNR (Remuneração por Nivel e Regime), tudo por
conta de uma decisão proferida pela 8ª Vara do Trabalho
de João Pessoa/PB. Trata–se de uma decisão em sede
de tutela antecipada em que o Reclamante pleiteia a
condenação da Transpetro a efetuar diferença do complemento RMNR, entendendo que a forma de apuração
e consequentemente o cálculo deve observar os requisitos contidos nos Acordos Coletivos da Categoria, que
implica no cálculo entre o salário básico excluindo–se
o adicional de periculosidade e demais adicionais, que
estão previstos nas cláusulas 30ª do ACT 2007/09 e Cláusula 32ª do ACT 2009/11.
Assim, podemos dizer que a manobra efetuada pela
empresa vem acarretando o pagamento da RMNR em
valor inferior ao devido, atitude esta que vem gerando
prejuízos mensais para a categoria, incidindo tais prejuízos em outras verbas tais como: 13º salário, férias + 1/3
e FGTS.
Na ocasião, a empresa defende-se alegando que o
complemento da RMNR se traduz na diferença entre o
salário básico acrescido de outras parcelas pagas e o valor da RMNR.
Além das diferenças devidas bem como a antencipação de tutela, o Juíz determinou que a TRANSPETRO,
independentemente do trânsito em julgado, proceda o

pagamento relativo ao mês de Janeiro de 2011 da forma
acima exposta (calcular o valor devido a título de Complemento da RMNR através da diferença entre a RMNR
e o salário base, sem qualquer adicional ou outra vantagem).
Além disso, determina que no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, independente
de notificação, a TRANSPETRO deverá, sob pena de aplicação de multa de 10%:
I – Restituir a quantia de R$14.616,14 (catorze mil
seiscentos e dezesseis reais e catorze centavos), correspondente aos valores pagos indevidamente a título de
Complemento de RMNR (com desconto de 30% do salário básico / adicional de periculosidade) durante o período de julho/2007 a julho/2010;
II - Restituir a diferença do Complemento de RMNR
– considerando a diferença entre a RMNR e apenas
o salário base – durante o período de agosto/2010 a
dezembro/2010, cujo valor deverá ser apurado considerando os respectivos demonstrativos de pagamento,
bem como a Cláusula 32ª do Acordo Coletivo de 2009
ou de outro instrumento que o suceder que contenha o
disposto nesta Cláusula;
III - Depositar na conta vinculada do FGTS do Reclamante o equivalente a 8% da diferença do Complemento da RMNR devida (julho de 2007 a dezembro de 2010),

devendo continuar o recolhimento do FGTS incidente
sobre tal rubrica a partir da implementação em folha de
pagamento da correta forma de cálculo.
Ressaltamos que os três itens acima transcritos não
deverão ser imediatamente cumpridos, uma vez que a
decisão ainda não transitou em julgado.
Por fim, considerando que houve deferimento da antecipação da tutela, ORIENTAMOS esta gerência a efetuar
o pagamento para o RECLAMANTE do Complemento da
RMNR no mês de Janeiro de 2011 da forma determinada
na sentença, qual seja, que o valor seja calculado computando-se a “diferença entre a RMNR e apenas o salário
base”, sem considerar nesta operação qualquer adicional
ou outra vantagem, inclusive periculosidade.
Ressaltamos que esta ação já está sendo praticada
pelo jurídico do Litoral Paulista, em São Sebastião, aguardando julgamento.
Para os trabalhadores da Petrobrás outra ação está
sendo disponiblizada. Nesta ação é consignado que
pela natureza jurídica do Adicional de Periculosidade
(indenizar a exposição ou risco) ele não pode ser compensado pelo pagamento de VP ou mesmo RMNR, o
que gera como efeito que o Adicional de Periculosidade não entre na base de cálculo da complementação
da RMNR. E por consequência esta complementação
seja majorada em 30%.

SINDIPETRO-LP

3

Boletim n° 55 - janeiro de 2011

ISONOMIA

Transpetro fecha acordo regional e reforça
política discriminatória do Sistema Petrobrás
Subsidiária concedeu um novo adicional aos petroleiros que exercem atividades externas nos gasodutos.
Entretanto, benefício está restrito a algumas bases. Medida fere o príncipio de igualdade exigido pela FNP
A intenção de fragmentar e dividir a categoria petroleira parece não ter limites na
alta cúpula do Sistema Petrobrás. No fim
do ano passado, fechando os olhos para
os trabalhadores de outras bases que têm
direito ao mesmo benefício, a Transpetro
(subsidiária da companhia) fechou acordo com alguns sindipetros que irá garantir um novo adicional aos petroleiros que
exercem atividades externas nos gasodutos nessas bases.
Ao conceder este benefício de maneira regional, a Transpetro reforça a política
discriminatória do Sistema Petrobrás, fe-

rindo os princípios de igualdade e isonomia exigidos pela Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) em todas as mesas de
negociações.
A consolidação de acordos regionais
tem apenas uma função: rebaixar os direitos trabalhistas da categoria ao mesmo
tempo em que enfraque a luta por melhores condições de trabalho de maneira
unificada.
O Sindipetro-LP está realizando reuniões com os Técnicos envolvidos nesta
proposta. O objetivo é avaliar com os trabalhadores, após análise do Departamen-

Em São Sebastião e Caraguatatuba

Após cobrança do Sindipetro-LP, AMS
ganha novos credenciamentos
Um dos problemas crônicos da AMS no Litoral Paulista, o credenciamento de especialidades em São Sebastião e Caraguatatuba está recebendo a
atenção exigida pelo Sindipetro-LP, após inúmeras cobranças do Sindicato
e reclamações dos usuários.
Reivindicações antigas da categoria, os atendimentos especializados em
Neurologia e Implante Dentário, em Caraguatatuba e São Sebastião, respectivamente, finalmente estão disponíveis aos petroleiros.
Entretanto, apesar deste avanço, as ações até agora realizadas pela Petrobrás nesta área são muito tímidas diante dos inúmeros problemas existentes. O Sindipetro-LP continuará exigindo novos credenciamos, uma vez
que outras lacunas, como o credenciamento de dermatologista e a extensão da ressonância magnética, ainda não foram solucionadas.

to Jurídico sobre os termos da proposta, o
que é melhor para a categoria.
OUTROS CASOS
Infelizmente, este caso não é isolado. Em
nossa base, o Sindipetro-LP tem combatido
com força cada vez maior diversas distorções que ferem, principalmente, os petroleiros que trabalham embarcados. Muitos
dos direitos concedidos aos trabalhadores
da Bacia de Campos vinham sendo negados pela gerência da UO-BS.
Recentemente, após pressão do Sindicato e da categoria, a UO-BS reconheceu o

direito ao Dia do Desembarque, benefício
que consiste em reconhecer como meio dia
de trabalho a data em que o petroleiro desembarca em terra já em sua folga.
Mas outros direitos continuam pendentes e o Sindicato tem lutado para que sejam
reconhecidos. Um exemplo é a aplicação do
auxilio-deslocamento para os embarcados,
que já existe na Bacia de Campos, mas que
ainda não é praticado pela UO-BS. Além
disso, na RPBC o Sindicato já cobrou lanche
para os petroleiros da Manutenção e ADM,
uma vez que na Transpetro, por exemplo,
existe este benefício.

Funcionários do Sindipetro-LP visitam RPBC
No último dia 3 de janeiro, os funcionários do Sindipetro-LP aproveitaram o primeiro dia de retorno ao
trabalho, após o período de férias
coletivas, para conhecer um pouco
mais sobre a Petrobrás.
Em visita à RPBC, eles participaram no inicio da manhã de uma palestra, na qual puderam ter acesso
a informações importantes sobre a
expansão da companhia, pré-sal e

o passo a passo do processo de exploração do petróleo. No período da
tarde, após almoço, percorreram a
maior parte das instalações para ver
de perto o dia a dia de uma refinaria.
Figuras importantes nas mobilizações da categoria, em períodos de
greves e paralisações, a visita cumpriu o papel de mostrar aos empregados do Sindicato a realidade dos
petroleiros.

Segue abaixo, nome e endereço dos serviços recentemente credenciados:
- Pronespe Procedimentos Neurológicos
Rua Guarulhos, 157 – salas 27 e 28, Caraguatatuba-SP, CEP- 11660-070,
Fone (12) 3883-1590
- Dr. Rafael de Almeida Simão – Implante Dentário
Rua Mansueto Pieroti, 557, Bairro: Vila Amélia, São Sebastião-SP,
CEP- 11600-000, Fone (12) 3893-1796

Só com lutas há conquistas!

1958, o ano que decidiu o futuro da categoria petroleira
Houve, de 1955 a 1957, várias tentativas de organização da categoria.
Até que, em 1958, é fundada a Associação Profissional dos Trabalhadores
na Indústria de Petróleo e Produtos
Derivados de Cubatão, tendo como
primeiro e único presidente o petroleiro Zoaines de Moraes Filho.
O superintendente da época era o
coronel Adolfo Roca Diegues, extremamente nacionalista, mas havia um
grande problema: era contra a organização dos trabalhadores e só aceitou

a Associação, com ressalvas, por pensar que ela era mais focada em eventos sociais.
Por isso, o medo dos petroleiros
de filiarem-se à Associação era geral.
Tudo era feito da maneira mais sigilosa possível. A Associação acreditava
que formar o Sindicato e solucionar
problemas trabalhistas podia ser o
começo do desenvolvimento da Petrobrás, pois o futuro da empresa estava no sucesso da RPBC, já que na
época só havia a refinaria da Bahia,

um pouco menor.
Para o sindicato ser oficializado,
um terço da categoria precisava assinar, o que na época representava
cerca de mil adesões. Então, João
Batista, o “n° 1”, percorreu toda RPBC,
fora de seu horário de trabalho, convidando cada petroleiro a participar
do Sindicato. Explicava os planos,
apontava as necessidades e, com sua
capacidade de liderança, ia conseguindo assinaturas.
Foi na noite do dia 19 de dezem-

bro de 1958, rua XV de novembro,
118, Sindicato dos Bancários. Durante assembleia com presença maciça
da categoria foi decretado o fim da
associação e, por unanimidade, fundou o Sindicato dos trabalhadores
na Indústria de Petróleo e Produtos
Derivados de Cubatão, um dos mais
combativos sindicatos petroleiros
do país.
Com unidade e mobilização
é possível conquistar!
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Américo Lopes, um líder ‘chão de fábrica’

P

A história de vida de Américo Lopes se confunde com a trajetória da categoria petroleira. Ao lado
de outros petroleiros, participou ativamente de lutas históricas como a defesa das 6 horas e
da fundação da Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Produtos
derivados de Cubatão – o embrião do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista

ai de um casal de filhos, avô coruja de cinco netos e motorista
da família nas horas vagas. A
vida pacata que envolve a rotina de
Américo Lopes aos 76 anos, em Rio
Claro, interior do Estado, esconde um
passado tingido por lutas e que teve
como pano de fundo a Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC).
Na memória minuciosa de Américo, capaz de guardar com precisão
datas, nomes e até horários dos acontecimentos que marcaram os seus 30
anos de vida petroleira, estão intactas
as lembranças da luta pela manutenção das seis horas, batalha que envolveu não apenas os trabalhadores, mas
também esposas e filhos. “Ficávamos
acampados até de madrugada. No dia
do movimento minha filha estava na
praia e minha esposa fazendo comida.
Não teve desculpa. Falei pra minha mulher: ‘Vamô embora e larga tudo aí...’.

Sem nunca ter participado de qualquer diretoria do Sindipetro-LP, Américo se tornou mais um exemplo de que
militância não está reduzida aos muros do Sindicato e que não é preciso
ser dirigente sindical pra ter o sangue
sindicalista correndo nas veias. Chamado por muitos de “grande chefe”,
acabou se transformando num líder
‘chão de fábrica’. “O meu trabalho era
na base. Sempre percorria as unidades da refinaria pra falar com a turma
sobre a importância da militância e se
algum companheiro faltava nas assembleias fazia questão de perguntar
por que não foi. Naquela época existia
liberdade pra isso, porque todo mundo era amigo e frequentava um a casa
do outro. Não tinha cerimônia”.
Além de percorrer a unidade para
conscientizar e organizar os trabalhadores, Américo atuou como braço
direito do Sindicato, participando ativamente da fundação da Associação
Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Produtos derivados de Cubatão e da construção da
atual sede do Sindipetro-LP, palco de
grandes assembleias.
“Esse auditório sempre estava
cheio. Existia um sentimento muito forte de união e sabíamos que tínhamos que lotar as assembleias pra
mostrar pra empresa que a gente tinha força. Uma vez, quando o Sindicato ainda era na Rua Itororó, a turma
descobriu que tinha um olheiro e por
muito pouco não quiseram jogar ele
pela janela do sétimo andar. Pra sorte
dele, o pessoal se acalmou e deixou
ele fugir”.
Dos seus 30 anos de petroleiro,
sempre trabalhando como operador,
17 foram dedicados à função de che-

fe da operação numa época em que
“eramos promovidos por causa do
nosso conhecimento”. Na época, só
não conquistou o cargo de supervisor
porque o preço a ser pago era alto:
se afastar das atividades sindicais. “A
empresa era bem clara e dizia: ‘Cargo
de supervisor é cargo de confiança.
Se quiser, tem que ficar longe do sin-

dicato’. Nunca aceitei isso”.
Pra ele, muita coisa mudou dentro da Petrobrás. “Agora a política
manda em tudo e a empresa está
sendo comandada por uma panelinha. Já tomei pinga com o Lula, mas
não concordo com a política dele
neste sentido. Fico muito triste em
ver tudo isso”.

Américo integrou a Comissão de Obra durante a construção da atual sede do Sindipetro-LP

FUNDACENTRO

Com fechamento da sede em Santos,
atuação na Região é prejudicada

No último dia 29 de novembro, o
Governo Federal concretizou de maneira silenciosa o fechamento da sede
regional da Fundacentro, em Santos.
No lugar de um anúncio oficial, a saída
encontrada para colocar em prática a
medida combatida por diversas entidades sindicais da região, dentre elas
o Sindipetro-LP, foi a não-renovação
premeditada do contrato de aluguel
do prédio onde a unidade estava instalada. Dessa forma, criou-se o pretexto para fechar a unidade.
Menos de dois meses depois, os primeiros reflexos da ausência de uma es-

trutura compatível com as necessidades
da Baixada Santista, que abriga um dos
mais importantes polos petroquímicos
do País e o maior porto da América Latina, já começam a ser sentidos. A entidade, vinculada ao Ministério do Trabalho,
é responsável por publicar estudos e
pesquisas essenciais no combate e prevenção a acidentes de trabalho.
Foram os profissionais da Fundacentro de Santos, por exemplo, os
responsáveis por constatar há cerca
de três anos que de 110 casos de leucopenia (uma das principais alterações
hematológicas em pacientes expostos

ao benzeno) registrados no INSS, 100
eram de pessoas que trabalham nas
indústrias do polo petroquímico de
Cubatão. E o pior: todos os casos estavam registrados como doença comum
e não em decorrência do trabalho.
Com o fechamento da regional, os
funcionários administrativos foram
deslocados para outras unidades, em
São Paulo. No entanto, a médica e o
engenheiro de Segurança do Trabalho (profissionais responsáveis por fazer o trabalho de campo) estão com o
futuro indefinido e sem condições de
dar continuidade aos trabalhos que
vinham sendo desenvolvidos com
base na realidade da Região.
A necessidade da manutenção da
Fundacentro tornou-se ainda mais ur-

gente com o avanço do boom imobiliário e com a proximidade da exploração
de petróleo no pré-sal na Região. As duas
atividades escondem sob a camada do
desenvolvimento acelerado o risco de
acidentes de trabalho em escalas cada
vez maiores. Se por um lado existe a expectativa de novos postos de trabalho,
por outro certamente haverá inúmeros
problemas relacionados à segurança,
através da flexibilização e precarização
das condições de trabalho.
Neste sentido, fechar a Fundacentro configura um duro golpe à classe
trabalhadora, uma vez que há mais
de cinco anos a regional vinha desenvolvendo ações e estratégias ao lado
das entidades sindicais para garantir
condições mais seguras de trabalho.

