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9.500 “SORTUDOS” DIVIDEM MEGA-BOLSA
BÔNUS DE R$ 90 MILHÕES DA PETROBRÁS
E

stamos em Assembleia Permanente.
Isso significa que a luta já começou
no dia 29 de julho, em decorrência
da reunião entre a Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) com a Petrobrás, no Rio
de Janeiro. Dessa vez, ela mostrou que não
medirá esforços para pôr em prática seus
interesses políticos e econômicos, mesmo
que para isso seja necessário causar danos
aos trabalhadores. Através de sucessivas
mentiras e conchavos, a alta cúpula da futura 3ª maior companhia de energia do
Mundo aplicou um ataque à categoria.
O golpe foi anunciado com cinismo e
naturalidade incomuns na reunião citada
acima. Além de aumentar seus próprios salários em mais de 29% (a empresa afirmou
que são 17%), os marajás da Diretoria Executiva em final de mandato – encabeçada
pelo presidente José Sergio GABRIELLI – liberaram a cifra de R$ 90 milhões para gerentes, consultores, coordenadores e supervisores do Sistema Petrobrás (Transpetro,
Refap, etc). No total, cerca de 9.500 empregados com cargos de confiança foram privilegiados com esta gratificação no dia 26 de
julho. Se dividirmos a quantia pelo número
de beneficiados, a média gira em torno de
R$ 9.500 mil para cada um.
Este valor – distríbuido de forma discriminatória a uma parcela minúscula dos
76.759 empregados – seria suficiente para
aumentar o valor da PLR 2009 de cada petroleiro em mais de R$ 1 mil. Mais do que
isso, deveria ser usado para atender reivindicações antigas e de caráter coletivo em
SMS, não atendidas sob o pretexto de “falta
de recursos”.
Outros exemplos: a quitação dos cinco
dias da Greve de Março, que foi feito no “fio
do bigode”, ao contrário da PLR, em que a
empresa reduziu R$ 500,00 alegando ser
a última proposta; a distribuição justa do
avanço de nível (na RPBC há casos de técnicos de suprimentos que não recebem letras há 5 anos); o incremento de verbas para
promoções, o aumento real dos salários,
além da reposição de perdas históricas e o
fim das discriminações aos aposentados.
Ao fazer uso desta gratificação, a própria empresa reconhece que paga mal
seus empregados – inclusive em seu alto
escalão. Tem sido cada vez mais comum
petroleiros com ensino superior, como engenheiros, abandonando a Petrobrás por
encontrar empresas que oferecem salários
básicos muito maiores. Já divulgamos, por
exemplo, que enquanto um funcionário do
Banco Central com ensino médio ganha R$
4.917,28, um petroleiro com a mesma formação ganha em média R$ 1.700,00.

Interferência política
Está bem claro que esta gratificação, parte
da política da empresa, contribuirá para que
determinadas pessoas tentem atrapalhar as
mobilizações da categoria durante a campanha salarial (quadro de contigência). A dúvida
que fica é se o valor liberado pela Diretoria
Executiva foi repassado integralmente a esses
empregados ou se houve algum desvio. Em
outras palavras, se parte destes R$ 90 milhões
(dedução no imposto de renda e/ou cota partidária) não serão usados para ajudar um ou mais
candidatos à presidência.
Em ano eleitoral a ausência de transparência na liberação desse recurso se torna ainda
mais grave, uma vez que as empresas estatais
são alvos fáceis de investigações de financiamentos irregulares em campanhas políticas.
Não queremos que a empresa que ajudamos a
construir tenha sua imagem manchada com a
suspeita de atividades ilegais.
Exatamente por este motivo e para eliminar
todos os questionamentos sobre o real destino
dessa fortuna, exigimos que a Petrobrás apresente a lista completa de beneficiados e os respectivos valores repassados.
Somos os verdadeiros produtores dessa
riqueza e não admitimos que nossa força de
trabalho esteja a serviço dos interesses políticos
dessa corporação – formada nos últimos anos
pela maioria dos ex-sindicalistas ligados ao atual Governo. Recentemente, caiu o presidente
dos Correios. Da forma como GABRIELLI (que
já prometeu o Termo de Equidade de Gênero
e não cumpriu) vem conduzindo a Petrobrás,
daqui a pouco será a vez dele dar adeus.
Empresa emperra Acordo Coletivo
Além de anunciar a liberação de R$ 90 mi
aos empregados com cargo de confiança, na
reunião de 29 de julho a empresa se esquivou
no que se refere às negociações de Acordo
Coletivo. Marcada para discutir a campanha salarial, a reunião com esses gerentes se transformou num show de farsas e enrolação. Ou seja,
mais uma tentativa da Petrobrás de enganar a
categoria ao dar uma resposta vazia aos sindicatos da FNP.
Foi informado que a Petrobrás ainda “não
tem proposta e nem data futura para sentarmos”. É uma afronta aos trabalhadores. Com
isso, não poderemos esperar outra coisa senão
propostas divisionistas, com benefícios cada
vez mais restritos a remunerações variáveis.
O que mais o Sistema Petrobrás arrancará
do trabalhador para atingir em 2010 lucro
maior do que o de 2009 (R$ 28,9 bilhões)?
Será a autoestima? Suas propostas só podem ser interpretadas como sendo isso.
Façamos frente a essas manobras e briguemos por nossos direitos.

Petroleiros do Turno e ADM da RPBC, durante manifestação contra medida divisionista da empresa no último dia 30 de julho

No último dia 2 de agosto, o Sindicato atrasou a entrada dos petroleiros que operam no Terminal Alemoa, da Transpetro, em Santos

Sindicato faz paralisações
O Sindipetro-LP iniciou na última sexta-feira (30/07) uma série de paralisações
nas unidades como forma de protesto à
medida discriminatória e divisionista da
Petrobrás. Na sexta-feira foi feito atraso de
mais de uma hora na chegada dos petroleiros dos Grupos 2, 4 e 5, além do ADM.
Durante as manifestações, o Sindicato
repudiou a gratificação aplicada pela empresa e a classificou como uma medida
política, que visa esvaziar os movimentos
da categoria durante a campanha salarial.
“Sabemos que a empresa cobrará dos
gerentes, consultores, coordenadores e
supervisores uma postura que esteja alinhada aos seus interesses. O papel deles
será o de justamente convencer os trabalhadores a não participarem das mobilizações e das greves, com o argumento
de que prejudicará o candidato ‘A’ ou ‘B’.

Devemos ficar atentos a esta manobra e
dar uma resposta a este ataque”, afirmou
o coordenador do Sindipetro-LP, Ademir
Gomes Parrela.
Na segunda-feira, foi a vez do Grupo 1
da RPBC e do Terminal Alemoa, da Transpetro, serem os alvos da manifestação do
Sindicato. Mais uma vez, o coordenador
Ademir Gomes Parrela foi contudente nas
críticas. “A empresa, que sempre usa o seu
Código de Ética para perseguir os empregados, simplesmente rasgou esse código
ao tomar essa atitude discriminatória. A
categoria é uma só, todos precisam ser
valorizados. Esses R$ 90 milhões é muito
dinheiro. Queremos saber para aonde foi
e se todos receberam em partes iguais. E
que a empresa não venha com o truque
de oferecer abono no ACT. Queremos uma
coisa só: aumento real dos salários!”.

SINDIPETRO-LP

EDITORIAL

Responsabilidade social da
Petrobrás está só no papel

G
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Gente, não dá pra engolir os mandos e desmandos cometidos pela Petrobrás nos últimos
tempos. Sabe o que ela fez com o tal Código
de Ética, que tanto valoriza e que na verdade
é usado só pra perseguir e punir seus empregados? Rasgou, jogou fora e
ainda quer substituir pela ISO
26.000.
O que podemos dizer das
últimas atitudes da empresa
que se orgulha em dizer que
tem responsabilidade social?
A farra das gatas na Transpetro, as práticas anti-sindicais e
de assédio moral por parte da
chefia em Mexilhão, o abono
vergonhoso de R$ 90 milhões
aos cargos mais elevados, o
assédio psicológico... É muito
problema, é muita sujeira e tudo isso deixa bem
claro que a empresa está longe de ser correta com seus empregados. Pelo contrário, está
querendo passar por cima de nossos direitos
como um rolo compressor.
Ou seja, sua responsabilidade social está só
no papel e, principalmente, nas propagandas
que mostram petroleiros pra lá de felizes. Porque nós, petroleiros de verdade, sabemos que a
realidade é bem diferente e cheia de problemas.
O arrocho salarial continua presente, a discriminação, quer seja para mulheres e aposentados,
segue implacável e as manobras para dividir a
categoria só crescem. E nada disso é divulgado,
nada disso vai parar na grande mídia. Milhares
de terceirizados já não consideram a Petrobrás
um sonho, pois são colocados no olho da rua
por empresas desonestas, que entram e saem

da companhia a hora que querem. O fato delas
abrirem o bico numa das bases com irregularidades não parece ser problema. Afinal, muitas
vezes mantêm-se prestando serviço em outras
unidades como se nada tivesse acontecido. Já
virou rotina trabalhador ser
demitido e não ver a cor do
dinheiro da rescisão, INSS e
FGTS.
Hoje, a futura 3ª maior
companhia de energia do
Mundo está crescendo à custa do sofrimento do trabalhador. É nos explorando que ela
cresce, é negando salários
justos e investimentos básicos em saúde e segurança,
que consegue entregar de
mão beijada aos acionistas
lucros cada vez maiores. Isso está errado!
Por isso, precisamos nessa campanha salarial dar uma resposta a esses ataques, mesmo
que venha de ex-sindicalistas comprados. Precisamos nos mobilizar no ‘chão da fábrica’ e lotar as assembleias para mostrar à empresa que
estamos nos articulando, que não iremos ceder
às suas manobras.
Como estamos em ano de eleições presidenciais, a empresa forçará uma “negociaçãorelâmpago”. Tentará ao qualquer custo facilitar
o caminho da candidata da situação. Não podemos aceitar isso. Devemos nos mobilizar para
combater essa “pressa” e avançar na conquista
de direitos.

Editorial

Ademir Gomes Parrela
Coordenador do Sindipetro-LP

FUTEBOL SOCIETY • FINALÍSSIMA É NESTE SÁBADO

Com uma goleada de 5 x 1 em cima do Grupo 5, em partida válida pelas semifinais
do Campeonato Society 2009 do Sindipetro-LP, a equipe do Grupo 2 garantiu sua presença na grande final do torneio. A partida aconteceu no último dia 24 de julho.
Com isso, está definida a final entre as equipes Vale da Vida e Grupo 2. A data da
partida será no próximo sábado (07/07), às 11 horas, na quadra do Pé na Bola. Não
haverá disputa de 3º e 4º lugar, pois a equipe da Instrumentação perdeu a semifinal
para o time do Vale da Vida por W.O, gerando sua eliminação automática - conforme
consta no artigo 27 do regulamento do campeonato.

Petrolino mete bronca
A sacanagem dos R$ 90 milhões
Vem cá, que sacanagem é essa de dar R$
90 milhões pros chefes na calada da noite? É
um cala-boca pra ferrar a categoria na hora
da campanha salarial? E outra, esse dinheiro é gratificação ou vai servir pra financiar
campanha de candidato? Quer dizer que
eu me mato de trabalhar pra ajudar a
eleger político e engordar a conta dos
sete marajás e de um punhado de
apadrinhado? Aí não dá. Se uns ganham, todos têm que ganhar. Depois
a empresa fala que não tem verba pra isso, não tem verba pra
aquilo. Na alta cúpula da Petrobrás, todo dia é 1º de Abril.
Cartas marcadas
A Niplan tá chegando na Alemoa e querendo botar o terror. Até
CIPA de cartas marcadas fez, demitindo um empregado que foi eleito
pelo pessoal com 14 votos. No lugar dele, colocou um que nem
da eleição participou. Tinha se
candidatado em outra e, na época, ganhou só dois votos. Oh critério esquisito! Será que a gente vai ter que acionar a
DRT pra resolver essa irregularidade?
Cadê a comida?
Mal começou a operação na UTGCA e
ela já apresenta outro grave problema. Tão
fazendo a rapaziada trabalhar sem comida.
Não tem café da manhã, não tem lanche,
não tem nada... Passam o dia, das 7 da manhã às 7 da noite, só com almoço. O pessoal
já reclamou, mas até agora nenhuma providência foi tomada, quer seja da gerência ou
da ouvidoria.
Quanta miséria!
Na Transpetro tá acontecendo a mesma
coisa com os que trabalham pra Vise. Mesmo trampando em regime de 12 horas, só
têm direito a uma única refeição. Ou seja:
quem entra às 7h e sai às 19h tem direito ao
almoço, e quem entra às 19h e sai às 7h só
ao jantar. É pessoal, mais um erro do SA-RJ
na hora de fazer o contrato. É o SA sempre
dando um jeitinho para as contratadas.
Coitadas das petroleiras
Não é só na UTGCA que não tem banheiro pra mulher não, gente. Na RPBC, o
banheiro do Coque 2 pras meninas virou
lenda. Primeiro, disseram lá em janeiro que
no dia 15 de agosto estaria pronto. O Sindicato cobrou e agora vieram com uma nova
data. Do jeito que anda “rápido” este ano
não sai.
Que privilégio é esse?
Enquanto Alemoa tem lista de “caça às
bruxas” pra terceirizado, tem gente que parece fazer parte da realeza do terminal. Afinal, é indenizado pra trabalhar no ADM e de
quebra ainda recebe como se estivesse no

turno. Aí já é demais!
E o salário ó...
Não é à toa que o resultado de ambiência foi péssimo. Na distribuição de letras, o
bê-a-bá da RPBC é um tanto desigual. Oras,
tem técnicos de projeto que tão ali até 4
anos que nunca receberam uma letrinha. Enquanto isso, tem gente que
recebe o alfabeto inteiro em menos
de um ano.
... tá ruim demais
A RPBC pensou que dando sobreaviso parcial iria deixar o pessoal da manutenção
satisfeito. Mas a verdade é que
este “benefício” tá bom pra ninguém. O que a rapaziada quer é
salário melhor e turno!
E a saúde não anda nada
bem
Quando o assunto é saúde
digo de novo que a AMS vai
de mal a pior. Tem petroleiro de
Merluza que não pode voltar pra casa com
doença muito complicada não. Em Bauru
(SP) e Pelotas (RS), por exemplo, médico especialista virou espécie em extinção.
É mais fácil falar por carta
Não é de hoje que a rapaziada de Merluza tá insatisfeita. Desde outubro de 2009
que a gente cobra uma melhoria, mas até
agora tanto os terceirizados quanto os próprios têm só um telefone pra falar com a família. Tá mais fácil matar a saudade jogando
garrafa no mar com as cartas do pessoal.
Tá difícil de acertar esse busão
Na linha 20 da RPBC, mal resolvem um
problema aparece outro. Primeiro, colocaram um ônibus sem banheiro. Problema resolvido, busão novinho, não deu nem dois
dias e trocaram por outro, com um cheiro
danado de ruim e cheio de ruído no motor.
Aí fica difícil. Vamô acerta isso daí de vez,
povo! Agora o 18 (turno) é a bola da vez.
Nem verba, nem resultado
Como se não bastasse a tal falta de verba, o pessoal da manutenção do Terminal
Alemoa não sabe nem em que posição ficaram no ranking do Sistema de Avaliação
de Desempenho (SAD). Nos outros setores,
o resultado já foi divulgado há mais de dois
meses e ali até agora nada. Por que essa enrolação?
Não é mera coincidência
Quando eu falo que terceirizado sofre
não é exagero. A situação é de assustar.
Olha só: de janeiro de 2004 até maio deste
ano registraram 86 acidentes fatais na empresa. Destes, 77 (mais de 90%) eram de terceirizados. Depois não querem que o peão
faça greve.
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Negociações: RH da RPBC
No dia 21 de julho o Sindipetro-LP foi à
mesa de negociação do RH da RPBC para
cobrar soluções aos problemas apontados
anteriormente e respostas às demandas
surgidas recentemente. Uma das pendências cobradas foi a troca do ar condicionado da URCA, que vinha apresentando problemas sistemáticos. A empresa disse que
até o fim de agosto o processo de compra
e instalação estará concluído.
Mais antiga ainda é a falta dos novos
uniformes, principalmente tamanho grande. A empresa reconheceu, novamente,
ter existido “uma falha no sistema”, explicando que não houve a reposição imediata dos uniformes velhos pelos novos.
Exigimos que este problema não se prolongue. Sobre as máscaras faciais, item de
EPI, o RH assegurou que foram compradas
e estão disponíveis aos trabalhadores.
Discutida na reunião anterior, a ampliação do nº de vagas na academia de ginástica foi mais uma vez cobrada. Foi dito
que novas vagas surgirão após a conclusão do novo prédio, onde haverá uma infraestrutura maior. Enquanto as obras não
são concluídas, pedimos que seja garantida a inscrição àqueles que têm prescrição
médica. A companhia garantiu a abertura
de vagas para estes casos.
As condições físicas do ETDI foi outro
tema discutido. Há tempos que o local

não apresenta condições adequadas de
infraestrutura, precisando de diversas
manutenções. Foi informado que o GG já
nomeou um grupo de trabalho para realizar serviços como pintura e o reparo da
alvenaria e fiações. Acompanharemos de
perto a evolução dessas intervenções.
Também cobramos explicação quanto
ao programa de qualificação e certificação
da Associação Brasileira de Manutenção
(Abraman), uma vez que há poucas informações sobre ele. Exigimos que a Petrobrás informe se este curso tem influência
no GD da RPBC, assim como quais são seus
objetivos e critérios de participação. O RH
ficou de dar uma resposta à esta questão.

alto grau de conhecimento que possuem.
Ainda em relação ao Laboratório outra
preocupação foi sobre sua infraestrutura,
que apresenta limitações graves. Sua capacidade de energia elétrica está saturada
e o ambiente físico não é suficiente para
comportar o crescimento de demandas.
Tanto é que até hoje alguns equipamentos não foram instalados justamente por
falta de espaço.
Ao lado da Replan e Reduc, a RPBC ficou de fora do Plano Emergencial de Adequação de Laboratórios, que deveria dar
esse aporte. O programa foi iniciado pela
Petrobrás em 2006. Agora o setor terá de
aguardar a inauguração do Centro Admi-

nistrativo para saber se será transferido ou
se continuará no mesmo local, mediante
reforma e ampliação.
CIPA
Além de solicitar a data de posse dos cipeiros eleitos, que acontecerá no dia 16 de
agosto, o Sindicato sugeriu que a comissão
crie uma espécie de relatório com suas principais ações. O RH se comprometeu em fazer esta proposta ao novo presidente. Além
disso, ficou acertado que enviaremos um
documento oficializando como representantes do Sindipetro-LP os diretores Antonio Sergio Henriques, para as reuniões ordinárias, e Marcelo Juvenal Vasco, para o GTB.

Laboratório
Ponto importante da negociação foi a
questão do quadro mínimo do Laboratório que, aos poucos, está sendo substituído por terceirizados. A justificativa da empresa é o baixo índice de aprovação nos
últimos concursos, citando como exemplo
o fato de que desde 2006 há 13 vagas em
aberto, sendo 6 para primeirizados.
Entretanto, o número reduzido de
aprovados não é o único fator. Ainda mais
grave são os baixos salários. Muitos dos
candidatos aprovados não ingressam na
empresa devido à remuneração defasada
e à rotina de trabalho incompatível com o

TRANSPETRO

Continua a farra das terceirizadas no Terminal Alemoa
As irregularidades cometidas pelas
terceirizadas da Transpetro já se tornaram um problema crônico no Sistema Petrobrás. Tanto é que no Terminal Alemoa
a situação não só continua caótica como
vem piorando a passos largos.
A implantação do Serviço Administrativo (SA), que há pelo menos seis meses
vem substituindo o Compartilhado no
controle dos contratos, não resultou em
melhorias. Pelo contrário, aprofundou
os problemas já existentes e tem gerado descontentamento em toda força de
trabalho ( funcionários das contratadas,
Transpetro e Petrobrás).
Para se ter uma idéia, a Rigicar parece
ter feito escola e deixou à Esycar – empresa que herdou seu serviço - um legado de
abusos contra os trabalhadores. Com apenas um mês, a terceirizada já apresenta
problemas no pagamento de ticket-refeição e vale-transporte. Mas o mais grave é
que a empresa utiliza veículos locados da
Localiza Rent-Car, quando o correto seria
usar frota própria, o que gera sub-contratação, contrariando de maneira descarada
as normas da Petrobrás.
Além disso, não há cartão de ponto
eletrônico para os funcionários anotarem
os seus horários. Por enquanto, o registro está sendo feito manualmente – o
que pode gerar problemas no acerto das
horas extras. Afinal, não há documento
oficial que comprove essas horas a mais
geradas. E, por fim, os dependentes dos
trabalhadores ainda não receberam as

carteirinhas do Plano de Saúde.
Só enrolação
Outra terceirizada que tem abusado é
a Rufolo. A empresa prometeu há mais de
um mês o pagamento de PLR, mas até agora nada. Ou seja: garantiu e agora não quer
pagar. Enquanto isso, os trabalhadores que
já contavam com esta verba estão sendo
prejudicados.
E por falar em enrolação a Vise - empresa que faz a segurança patrimonial
do Terminal – está há mais de três meses
testando a paciência dos funcionários. A
terceirizada continua burlando as leis trabalhistas não realizando o pagamento do
FGTS e do INSS.
A conclusão que fica é de que as irregularidades das terceirizadas e a omissão
da Transpetro só terão fim com novas paralisações. Foi isto o que aconteceu com
a Rigicar. No dia em que os trabalhadores
cruzaram os braços, a empresa pagou seus
direitos com agilidade incomum. Se é este
o caminho dado aos trabalhadores, que assim seja.
Transpetro não fica atrás
Além de omissa, a Transpetro é lenta. O
Petrolino já deu o recado na edição passada d’O Petroleiro, mas o problema persiste.
Os novos funcionários do Terminal Alemoa
continuam sem uniformes pra trabalhar.
No caso dos borrachos da elétrica a situação é ainda mais grave, pois usam roupas
especiais (RF) que devem atender às nor-

mas da NR-10. O absurdo é tão grande que
tem companheiro sem poder ir pra área
por falta de roupa!
A dúvida que fica é: será que tem o dedo
do ditador de Alemoa (vulgo Pinochet) no
SA, ou ele já está ensinando como se impõe mudanças sem consultar ninguém a
um novo ditador SA (Sistema Autoritário)?
Uma coisa é certa. Os problemas e as denúncias não param por aqui. Aguardem!
Niplan demite dois funcionários
por “falta de postura”
Há três meses na Transpetro, a terceirizada Niplan começou seu contrato
tampão no Terminal Alemoa com o pé
esquerdo. Substituindo a Engedep (terceirizada que saiu em março e até hoje
não pagou a rescisão, INSS e FGTS dos
funcionários), a empresa demitiu no dia

26 de julho dois trabalhadores de forma
injusta e alegou aos demitidos “falta de
postura”.
Num dos casos a demissão foi inclusive irregular, pois o empregado havia
sido – dias antes - um dos candidatos
eleitos na segunda eleição realizada para
a CIPA. Mesmo tendo 14 votos, conquistando uma das vagas ao ser o segundo
mais votado, a empresa desconsiderou o
resultado e colocou no seu lugar um funcionário que havia sido candidato apenas
na primeira eleição, quando conquistou
dois votos.
Estamos acompanhando o caso de
perto e desde já nos solidarizamos com
os trabalhadores demitidos. Não aceitaremos que haja dentro do Sistema Petrobrás nenhum tipo de retaliação, seja contra primeirizados ou terceirizados.

SEGURANÇA

Novo acidente. Dessa vez no
Tanque 1, com GLP
No dia 22 de julho abriu a PSV para a atmofesra e não fechou, mesmo após a
manutenção - dela e das demais - ter sido executada em abril por uma empresa
terceirizada (mês em que a PSV do Tanque 3 também abriu para a atmosfera).
Após as tentativas de fechamento da válvula de bloqueio manual por parte
da operação, só foi possível a conclusão do trabalho depois da intervenção da
equipe de manutenção.
Como consequência o meio ambiente foi o vitimado, embora a empresa diga
que o volume tenha sido mínimo.
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Mexilhão

Mobilização e união da categoria
combatem abusos em plataforma

Assédio moral e práticas anti-sindicais em Mexilhão estão sendo investigadas
Após denúncia e forte mobilização
dos trabalhadores, os abusos cometidos
por um coordenador da Plataforma de
Mexilhão contra a equipe de operação
(produção) estão sendo investigados pela
Petrobrás. No último dia 16 de julho, o Sindicato foi até a Gerência Geral da UO-BS
cobrar uma solução urgente para o caso.
De lá, saímos com a informação de que
seria formada uma comissão para investigar os fatos. Desde então, os petroleiros
assediados estão sendo ouvidos individualmente.
Nossa exigência é que o coordenador
seja afastado imediatamente, uma vez
que os trabalhadores foram submetidos
a uma verdadeira violência psicológica
através de humilhações, abuso de poder
e perseguições gratuitas. Em hipótese nenhuma, iremos admitir que trabalhadores
sofram este tipo de agressão.
Apesar das denúncias sobre o problema não serem novidade para a empresa, a
questão tomou corpo após um manifesto
assinado por toda equipe de operação, no
qual é denunciada a prática de assédio
moral na plataforma. A lista de atitudes
discriminatórias citadas no documento,
entregue pelo Sindipetro-LP à empresa
no dia 12 de julho, é extensa.
Inclui, por exemplo, coações para

obrigar os trabalhadores a mudar
a aparência física,
sendo que aqueles
que não cumpriam
suas ordens eram
ameaçados com
punições administrativas. Muitas vezes o próprio GD,
instrumento usado
pela empresa para
acirrar o clima de
competição entre
os
funcionários,
foi utilizado para
chantageá-los. Há
relatos, ainda, de
práticas anti-sindicais, com demonstrações explicitas de
reprovação ao relacionamento dos trabalhadores com o Sindicato. Para tal, lançava
mão de comentários intimidadores e dizia
nunca ter visto “nenhum funcionário que
tem envolvimento (...) com o Sindicato se
dar bem na empresa”.
Além disso, chegou ao absurdo de
obrigar um funcionário a folgar (queimar)
seus dias positivos gerados com horas extras, contrariando normas estabelecidas
pela própria Petrobrás, que dá ao funcio-

Coluna do Jurídico

Sobre a aposentadoria especial
A aposentadoria especial é devida ao
segurado que tenha trabalhado durante
15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, devendo
ser observado que para os petroleiros
expostos a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física, basicamente necessitam de 25 anos de atividade especial, pois
o trabalho especial que possibilita a aposentadoria com 15 anos, seria ao trabalhador de subsolo em operações de corte, furação etc.., que possua contato com
sílica, carvão, cimento, asbestos e talco, e
com 20 anos, àqueles na operação com
fósforos e seus componentes, escavações
de poços e galerias, extração e tratamento
de amálgamas compostos-cloreto e fluminato de Hg. Tudo isto conforme decretos
53831/64, 83080/79, 2172/97 e 3048/99.
Os trabalhadores expostos a ruído, hidrocarbonetos, eletricidade acima de 250
volts, dentre outros agentes encontrados
na Petrobrás possibilitam a aposentadoria
especial aos 25 anos.
Nos casos em que o o tempo suficiente

para concessão da aposentadoria especial
não for completado, o tempo especial
poderá ser convertido em comum, observando a tabela contida no art. 70 do Decreto 3048/99.
Embora a lei 9711/98 (28/05/1998)
tivesse tratado da impossibilidade da
conversão do tempo especial para comum, a partir de sua vigência, conforme mencionado na orientação anterior,
o STF firmou entendimento de sua inconstitucionalidade, e ainda foi editado
Decreto sob o nº 4827/2003 regulando
sobre a possibilidade conversão a qualquer tempo.
Desta forma, atualmente os questionamentos mais comuns são quando teria
acabado a aposentadoria especial ou sua
conversão, o que como já exemplificado
no parecer anterior, podemos concluir
que a aposentadoria especial não acabou,
mas sim ficou mais difícil sua caracterização, primeiramente, com o advento da lei
9032/95 que passou a exigir a demonstração da exposição aos agentes nocivos de
forma habitual e permanente, acabando

nário o direito de escolher pelo pagamento ou folga desses dias. Neste caso, o trabalhador foi ameaçado de ser retirado do
projeto de Mexilhão caso não cumprisse
sua determinação.
Estamos acompanhando o trabalho
desta comissão, que desde sua formação
já pode ser considerada uma vitória. Mesmo submetidos a diversas perseguições os
trabalhadores resistiram e não se calaram
diante dos abusos sofridos. Pelo contrário,
se organizaram no local de trabalho e com

um forte sentimento de unidade estão batalhando pela manutenção dos seus direitos.
Temos de combater essas perseguições diariamente, pois representam uma
das manifestações mais graves de violência psicológica no trabalho e cumprem um
papel estratégico na exploração do trabalhador. A intenção é justamente enfraquecer a categoria e subjugar nossa capacidade de brigar por direitos. Nossa categoria
é de luta e não aceita retaliações.

o enquadramento pela função como motorista, engenheiro entre outras, que passariam a ser enquadradas como especial
até referida data, e para enquadramento
posteriormente a lei seria necessária a
demonstração a efetiva exposição aos
agentes nocivos de forma habitual e permanente através de formulários e laudos
técnicos, atualmente “PPP” Perfil Profissiográfico Previdenciário.
A lei ainda criou dificuldades para o
enquadramento das atividades especiais
ao exigir que nos formulários técnicos
passassem a constar informações sobre a
utilização de EPI´s (equipamento de proteção individual), que informando sobre a
eliminação ou atenuação do agente nocivo até os limites permitidos, fez com que
muitos trabalhadores não tivessem a atividade especial reconhecida pelo INSS.
Em especial para os casos em que o
EPI foi o motivo para não enquadramento
das atividades especiais, o judiciário tem
reconhecido reiteradamente o direito ao
enquadramento, firmando entendimento que o EPI, mesmo descaracterizando o
direito ao adicional de insalubridade, não
poderia ser capaz de retirar o direito ao
enquadramento da atividade como sendo
especial.
Para o enquadramento da atividade especial por exposição a ruído, que implica

na absoluta maioria dos casos de aposentadoria especial, devemos nos atentar que
por diversas alterações legais, os limites
mínimos exigidos são 80 dB até o advento
do Decreto 2172/97 (05/03/97), 90 dB até
o advento do D. 4882/2003(18/11/2003) e
à partir de então, 85 dB.
Para verificação do enquadramento da atividade especial, o trabalhador
deverá diligenciar as empresas que trabalhou, solicitar os formulários/laudos
técnicos, para ter conhecimento dos
agentes nocivos indicados no documento, para após verificar seu enquadramento como especial através dos Decretos
53831/64, 83080/79, 2172/97 e 3048/99,
ou ainda na NR 15 que trata de insalubridade, valendo lembrar que as tabelas são
meramente exemplificativas, desta forma
podem haver situações não previstas que
consideradas insalubres podem ensejar
na aposentadoria especial.
As empresas que não entregarem o
formulário/laudo de acordo com os agentes nocivos existentes poderá ser multada
pelo INSS, e o trabalhador poderá ingressar coma ação para realização de perícia
técnica para apurar os agentes nocivos
existentes, sendo certo que caso já esteja
aposentado, poderá requerer a revisão de
seu benefício ou conversão de tempo comum para especial.

