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DAP PROMOVE PALESTRA SOBRE PETROS E RESOLUÇÃO 
23. SAÚDE E BEM-ESTAR TAMBÉM ESTARÃO EM PAUTA
Acontece no próximo dia 23 de 

outubro (terça-feira) mais uma ativi-
dade do Departamento de Aposen-
tados e Pensionistas. Dessa vez, 
o evento, que acontece na sede, 
em Santos, será dividido em duas 
partes. A primeira, que acontece às 
17h, terá uma palestra sobre saúde 
e bem-estar que será ministrada 
pela professora de pilates e fisiote-

rapeuta, Juliana Freitas. 
Na segunda parte haverá uma 

apresentação sobre a Resolução 
23, que ameaça a sustentabilida-
de dos planos de saúde dos em-
pregados em empresas públicas 
federais, e haverá também uma 
palestra com o advogado do Sindi-
petro-LP, Dr. Marcos Coelho, sobre 
Petros.  

Litoral Norte
Os aposentados e Pensionistas 

do Litoral Norte também poderão 
tirar suas dúvidas em relação ao 
Plano de Equacionamento do Défi-
cit do PPSP. O evento acontece no 
dia 06 de novembro (terça-feira), às 
17h, no auditório da subsede, em 
São Sebastião. 

Participe! 

No dia 30 DE OUTUBRO (terça-
-feira) os associados da ativa, 
aposentados e pensionistas têm 
compromisso agendado: aconte-
ce na sede do Sindipetro-LP, em 
Santos (Av. Conselheiro Nébias, 

248 – Vila Mathias -Santos) e na 
subsede de São Sebastião (Rua 
Auta Pinder, 218 - Centro- São 
Sebastião), por videoconferência 
às 17h30, em primeira chamada, 
e às 18h, em segunda chamada, 

a assembleia de leitura, discussão 
e aprovação ou não da Previsão 
Orçamentáriada do Sindipetro-LP 
referente ao exercício de 2019, 
com o respectivo parecer do Con-
selho Fiscal. Participe!

DIA 23 DE OUTUBRO 

ASSEMBLEIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
ACONTECE NO DIA 30 DE OUTUBRO
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A LUTA É DE TODOS!

Num encontro histó-
rico, a reunião do 
Fórum em Defesa 

dos Participantes da Petros, 
contou com a presença de 
todas as entidades, dentre 
elas, pela primeira vez, a 
Ambep e a FUP.

A reunião, que aconteceu 
no dia 15 de agosto, iniciou 
com a análise da plenária. 
A iniciativa objetivou avaliar 
o evento, considerada bem 
sucedida pela maioria dos 
presentes, além de passar in-
formes jurídicos e, sobretudo, 
alinhar uma estratégia unifi-
cada em defesa da Petros e 
contra o equacionamento.

Diante da confirmação da 
direção da Petrobrás sobre 
a criação de um novo pla-
no de contribuição definida 
(CD) da Petros, fundo de 
pensão dos funcionários da 
estatal, em substituição ao 
PPSP1, de benefício defini-
do (BD) e que tem um déficit 
de quase R$ 28 bilhões a 
ser equacionado, o Fórum 
em Defesa dos Participan-
tes tem estudado uma saí-
da para o atual cenário, ou 
seja, uma solução até que 
se consiga cobrar as dívidas 
da patrocinadora.

Assim, foi acordado en-
tre os presentes que, como 
base mínima, não podem 

UNIÃO DAS REPRESENTAÇÕES DA CATEGORIA 
EM DEFESA DOS PARTICIPANTES DA PETROS

haver propostas que aca-
bem com plano PPSP-1 ou 
criem um novo plano, e sim 
a manutenção do PPSP-1:

- Nenhuma quitação de dí-
vidas da Patrocinadora, sem 
esta ser efetivamente paga;

- Sem cisão do plano;
- Sem desistir de nenhuma 

ação judiciária que cobra 
dívidas da patrocinadora.

O objetivo, desta forma, é 
não permitir que a Petrobrás 
e o Governo acabem com 
o plano de previdência fe-
chado, e mais do que isso, 
retirem suas responsabilida-
des sobre o plano e sobre a 
aposentadoria dos trabalha-
dores.

Dentre os eixos do estudo, 
estão:

1- Aumento contribuição 
30% (contribuição extraordi-

nária);
2- Contribuição de pensio-

nista;
3- Reajuste reduzido por 5 

anos do IPCA (-2,5%);
4 – Benefício Definido Pro-

porcional (BDP) com reajus-
te reduzido 5 anos (2,5%);

5- Contribuição reduzida 
em 20% da indenização do 
pecúlio;

6- Recebimento reduzido 
em 50% do abono por 10 
anos;

7- Redução do benefício a 
conceder em 10%;

8- Redução da idade para 
aposentadoria, alterar o 
redutor, com uma tabela 
regressiva.

No entanto, não houve 
acordo entre as entidades 
participantes do Fórum 
sobre os itens 4, 7 e 8. Por 

isso, estão sendo estudados 
profundamente.

Importante salientar que 
todos estes itens estão sen-
do estudados, principalmen-
te os seus impactos, para se 
chegar numa proposta clara 
e que amenize para os parti-
cipantes os pagamentos.

Para cada pagamento 
dos participantes da Petros 
nestes pontos terá a partici-
pação paritária da patrocina-
dora.

A proposta que está sendo 
construída unificada só será 
concretizada após discus-
sões com as bases.

Neste sentido, o Fórum de-
finiu realizar plenárias sobre 
o estudo que está sendo fei-
to para encontrar uma saída 
para o PPSP em outras re-
giões do país, como: Bahia, 
São Paulo, dentre outras.

Em São Paulo, por exem-
plo, a Plenária aconteceu, 
no dia 30 de agosto,  no 
auditório do Sindipetro-LP, 
conjuntamente com o Sindi-
petro-SJC e com a Fenas-
pe. Já na Bahia, a Plenária 
aconteceu no dia 1º de 
setembro.

Estavam presentes no 
Fórum representantes: da 
AEXAP, da AMBEP, da FE-
NASPE, da FNP, da FNTTA, 
da FUP e do GDPAPE.

Representantes das entidades unidos em defesa 
da Petros e contra o equacionamento
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LIMINAR DA FNP SUSPENDE REPASSE DO IR PARA 
UNIÃO SOBRE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
O Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, através do juíz Renato Coelho 
Borelli, da 5ª Vara Cível, deferiu liminar 
para suspender a incidência de Imposto 
de Renda sobre contribuições extraor-
dinárias impostas pelo Plano de Equa-
cionamento do Déficit,  determinando o 
provimento judicial, em sede de pedido 
de tutela de urgência, da “cessação a 

incidência de IR sobre as parcelas das 
contribuições extraordinárias”.

O pedido de tutela de urgência, impe-
trado pelos cinco sindicatos petroleiros 
filiados à FNP suspende o repasse do 
desconto relativo ao Imposto de Renda 
na Fonte, que obriga a Petrobrás e Pe-
tros a não repassar aos cofres da União 
os valores referentes às parcelas das 

contribuições extraordinárias, deposi-
tando-as em juízo de modo identificado 
quanto ao contribuinte.

A decisão abrange sindicalizados e não 
sindicalizados.

Caso o julgamento do mérito da ação 
seja favorável aos petroleiros, o dinheiro 
será ressarcido aos próprios, sem a ne-
cessidade de formação de precatórios.

NOTÍCIA IMPORTANTE A TODOS OS PARTICIPANTES E 
ASSISTIDOS DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS

Segundo os membros que 
compõem o Fórum em De-
fesa dos Participantes da 
Petros,todos esses acórdãos 
estão condenando que essa 
recomposição seja de respon-
sabilidade exclusiva das patro-
cinadoras do plano.

Explicação
Quando um assistido se sen-

te prejudicado pela incorreta 
aplicação de índice de reajus-
te de seus benefícios e não 
consegue resolver de forma 
administrativa essa situação, 
a alternativa que lhe resta é a 
entrada com uma ação na jus-
tiça para reaver o reajuste que 
lhe foi negado.

Segundo a legislação vi-
gente, o benefício poderá ser 
revisto até 5 anos antes da 

data da entrada na justiça. Por 
exemplo, se o assistido entrou 
em outubro de 2012 na justi-
ça, terá a retroatividade dessa 
decisão atingindo até outubro 
de 2007, além do período de 
trâmite do processo até im-
plementação do reajuste em 
folha.

O valor referente a essa revi-
são, calculado em 13 parcelas 
por ano (12 benefícios mais o 
abono anual – conhecido como 
décimo terceiro) é remetido 
no balanço da entidade como 
contingente judicial, ou seja, 
as ações consideradas de 
perda provável pelo jurídico da 
Petros. Esse valor é estima-
do como o impacto financeiro 
decorrente da perda da referida 
ação de revisão de benefício.

Ocorre que além do impacto 

financeiro, que corresponde à 
condenação judicial em favor 
do participante, há também o 
impacto atuarial.

O impacto atuarial correspon-
de ao impacto que a revisão 
do benefício terá nos anos 
seguintes no plano.

Exemplificando, digamos, 
que a correção de benefício 
seja de R$ 100,00 mensais no 
benefício. O impacto financei-
ro será, teoricamente, de R$ 
1.300,00 por ano. Em cinco 
anos, o impacto financeiro será 
de R$ 6.500,00. Mas o impacto 
atuarial será o valor da dife-
rença do benefício reajustado 
dali para frente, até a morte do 
assistido, quando será con-
cedido o benefício à provável 
pensionista e até a morte des-
ta última.

Decisão do TST
Os recentes acórdãos prola-

tados pelo TST estão decidin-
do que esse impacto atuarial 
é de responsabilidade integral 
das patrocinadoras. Com isso, 
o PPSP deveria estar sendo 
fortalecido pelo cumprimento 
dessas decisões.

Levantamento das ações 
com essa decisão

As entidades que participam 
do Fórum em Defesa dos 
Participantes da Petros estão 
fazendo o levantamento de 
todas as ações que possuem 
acórdãos neste sentido. En-
tramos em contato com repre-
sentantes de outras entidades 
como a FUP e a AMBEP para 
que tomem as mesmas provi-
dências.
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PRIVATIZAÇÃO AMEAÇA SOBERANIA DO PAÍS E 
DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
O processo de priva-

tização acelerado 
pelo governo Mi-

chel Temer (MDB) já soma 
R$ 27,2 bilhões em ativos 
da Petrobrás vendidos e 
segue a ameaçar outros 
tantos importantes ativos 
da empresa, como áreas 
de exploração do pré-sal, 
complexos petroquímicos e 
distribuidoras.

Somente no exterior fo-
ram vendidos mais de US$ 
5,95 bilhões em ativos, 
sendo a mais expressiva a 
da Petrobrás Energia Peru 
S.A. para a China Natio-
nal Petroleum Corporation 
por US$ 2,64 bilhões. No 
Brasil a venda de ativos já 
soma US$ 18,85 bilhões, 
sendo a maior a da Nova 
Transportadora do Sudeste 
(NTS) por US$ 5,08 bilhões 
para a Nova Infraestrutura 
Fundo de Investimentos em 
Participações (FIP).

 Um dos maiores obstá-
culos para os entreguistas 
têm sido a combatividade 
dos sindicatos, principal-
mente da advogada do 
Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP) e do 
Sindipetro- AL/SE, Raquel 
Sousa, que desafiam a 

política do governo federal 
e travam uma luta ferrenha 
para impedir o “processo 
de desinvestimento”, como 
o próprio governo define o 
ataque.

Raquel é autora de 90% 
das ações contra o des-
manche da Petrobrás e tem 
conseguido, até o momento, 
barrar as vendas de subsidi-
árias e campos de petróleo. 
Com essa postura conse-
guiu impedir 60% da privati-

zação pretendida por Temer.

Perigos da privatização
A privatização da Petro-

brás representa uma grave 
ameaça em diversos as-
pectos. O Brasil deixará de 
controlar uma área estraté-
gica, diretamente ligada à 
soberania nacional, à capa-
cidade de desenvolvimento 
e à segurança do país.

Além disso, o governo 
perderá o controle sobre 

a política de preços dos 
combustíveis, que passará 
às mãos de grandes em-
presas estrangeiras. Como 
o principal objetivo dessas 
empresas é garantir lucros 
exorbitantes, o consumidor 
vai pagar cada vez mais 
caro para abastecer.

Aposentados e pensio-
nistas também perdem 

E ainda nem tratamos dos 
perigos que a privatização 
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UNIÃO DAS REPRESENTAÇÕES DA CATEGORIA 
CONSTROEM PROPOSTA ALTERNATIVA AO PED

A reunião do Fórum em 
Defesa dos Participantes 
da Petros (Ambep, Aexap, 
Aepet, Fenaspe, FNP, 
GDPAPE e SINDMAR) 
mais a FUP debateu uma 
proposta unitária ao Plano 
de Equacionamento do 
Déficit Técnico do PPSP, 
no dia 24 de setembro, no 
Rio de Janeiro.

Elaborada em conjunto 
por todas as entidades re-
presentativas dos petrolei-
ros, agora, será analisada 
a melhor forma de imple-
mentar a proposta, levan-
do em consideração as 
questões jurídicas envol-
vidas. Em seguida, será 
avaliada pela categoria.

Segundo Ronaldo Te-
desco, conselheiro eleito 
da Petros e integrante do 
Fórum, o Plano Petros 
3 é um tiro no escuro. 
“Sendo aplicado um plano 
neste formato, qualquer 
crise na bolsa de valores 
fará com que ocorra uma 
grande desvalorização 
do patrimônio sem que a 
Petrobrás tenha qualquer 
responsabilidade no que 
acontecer”, explicou.

Há mais de 10 meses 

traz para os petroleiros, 
principalmente os aposen-
tados e pensionistas, já 
que a Petrobrás sob con-
trole de estrangeiras com 
certeza vai atacar direitos 
históricos da categoria. 

Apenas um exemplo: se 
a privatização da empresa 
se concretizar, o convênio 
médico que os aposentados 
possuem hoje seria um dos 
primeiros direitos a sofrer 
ataque. Imagine como fi-
caria sua vida hoje se, de 
repente, não tivesse mais 
acesso ao convênio médico.

Outro grande ponto é a 
Petros, que já vem sofren-
do com o défict e poderá 
não ter mais o repasse da 
mantenedora. 

Por todos esses fatores é 
preciso manter a mobiliza-
ção, as ações judiciais, e 
qualquer outra medida que 
ajude a impedir que a pri-
vatização da Petrobras se 
concretize. Estão em risco 
o futuro do Brasil, os direi-
tos dos trabalhadores e até 
mesmo a saúde dos apo-
sentados. A população não 
pode permitir esse ataque 
ao seu patrimônio.

entidades representativas 
da categoria petroleira es-
tudam uma proposta alter-
nativa ao atual PED. Para 
tal, foi acordado entre enti-
dades que, como base mí-
nima, a proposta não pode 
inviabilizar o plano PPSP-1 
ou criar um novo plano, e 
sim garantir a manutenção 
do PPSP-1.

“Desde o início, quando 
a gente criou esse Fórum 
para traçar estratégias con-
tra o PED, o objetivo era 
contar com todas as enti-
dades representativas da 
categoria petroleira. Hoje, 
após esse encontro, já foi 
sugerido que esse grupo 
atue de forma permanente 

mesmo após esse proces-
so de reversão do PED”. 
afirma Adaedson Costa, 
diretor da FNP.

O objetivo, desta forma, 
é não permitir que a Petro-
brás e o Governo acabem 
com o plano de previdên-
cia fechado, e mais do que 
isso, retirem suas respon-
sabilidades sobre o plano e 
sobre a aposentadoria dos 
trabalhadores. A estraté-
gia, assim, continua sendo 
a cobrança de dívidas das 
patrocinadoras.

Também participaram da 
reunião: APAPE; os grupos 
Cabeças Brancas e CBAP 
(Comissão de Base dos 
Aposentados do RJ).
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POSTO DE 
ATENDIMENTO ESTÁ 
FUNCIONANDO 

Desde o dia 27 de agosto 
o Posto Avançado da AMS 
está realizando atendimen-
to parcial dos empregados, 
aposentados, pensionistas, 
dependentes e represen-
tantes no Edisa Valongo, 
localizado à  rua Marques 
de Herval, 90 . O horário 
de funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira  das 8h 
às 17h.Os telefones para 
contato são (13) 3249 1151 
e 3249 1898.

AMSPROPOSTA UNIFICADA

PRESIDENTE DA PETROS RENUNCIA 
APÓS FÓRUM EM DEFESA DA FUNDAÇÃO

EVENTO

O Sindipetro-LP convoca 
todos os aposentados e pen-
sionistas para participarem 
no próximo dia 31 de outubro, 
das 14h às 18h, do I Seminá-
rio de Saúde dos Petroleiros. 
O intuito do evento, que acon-
tece na sede, em Santos, é 
demonstrar as condições de 
saúde da categoria petrolei-
ra que vem sofrendo com a 
pressão das gerências e a ex-
posição ao benzeno. Na oca-
sião também haverá palestra 
sobre o combate ao câncer 
de mama e da próstata, já 
que nos meses de outubro e 
novembro são realizadas as 
campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul. O seminário 
será realizado de forma aber-

ta para interação com plenária 
que poderá, ao final dos de-
bates, encaminhar perguntas 
para a mesa. 

• 14h - Mesa de abertura 
• Palestras 
14h30 - Outubro Rosa e 

Novembro Azul - Dra Cláudia 
Sffeir, Infectologista de Doen-
ças Epidemiológicas

15h  - As doenças ocupacio-
nais da atividade petroleira; 
Dr. Edison José Aguiar, Médi-
co do Trabalho e Clínico Geral 
do Sindipetro

15h30 - Transtornos mentais 
e do comportamento relacio-
nados com o trabalho da cate-
goria petroleira; Dra. Marcela 
Quadros Moretti, Psicóloga do 

Sindipetro.
16h  - Perguntas e respostas 
• Atividade experimental
16h20 - Os benefícios do 

Pilates; Juliana Freitas Leite, 
Fisioterapeuta

 Testagem para Hepatite; 
ONG Grupo Esperança

• Encerramento
17h30 - Sorteio de brindes e 

Coffee break

Litoral Norte
No Litoral Norte o seminá-

rio acontece no dia 8 de no-
vembro, a partir das 14h, na 
subsede, em São Sebastião. 
Confira a programação abaixo:

• 14h - Mesa de abertura 
•  Palestras 
14h30 - Palestra Outubro 

Rosa e Novembro Azul; Dr. 
Sérgio Luiz Jeremias Junior, 
Clínico Geral do Sindipetro

15h - As doenças ocupacio-
nais da atividade petroleira; 
Dr. Edison José Aguiar, Médi-
co do Trabalho do Sindipetro.

15h30 - Transtornos mentais 
e do comportamento relacio-
nados com o trabalho da cate-
goria petroleira; Dra. Marcela 
Quadros Moretti, Psicóloga do 
Sindipetro.

16h - Perguntas e respostas 
• Atividade experimental
16h20 - Testagem para He-

patite; ONG Grupo Esperança
•  Encerramento
17h30 - Sorteio de brindes e 

Coffe break
Participe!

SINDIPETRO PROMOVE I SEMINÁRIO DE SAÚDE DOS PETROLEIROS 

No dia 26 de setembro, a 
Petros soltou um comunicado 
em que informava que Walter 
Mendes deixava a presidência 
da Petros, após dois anos à 
frente da Fundação.

Mendes, defensor do equacio-
namento, deixa a Petros, se-
gundo maior fundo de pensão 
do país, para assumir a presi-
dência da Funcesp, maior en-
tidade fechada de previdência 
complementar de capital priva-
do do Brasil. E deixa um legado 
de dívida para os participantes 
e assistidos da Petros, um défi-

cit de quase R$ 28 bilhões.
Coincidentemente, Mendes 

renunciou ao cargo um dia 
depois do Fórum de Defesa da 
Petros (Ambep, Aexap, Aepet, 
Fenaspe, FNP, GDPAPE e 
SINDMAR) e a FUP aprovarem 
uma proposta unificada para 
enfrentar o atual PED.

“É significativo que a renúncia 
do Walter Mendes à presidência 
da Petros tenha acontecido no 
dia seguinte à reunião do Fó-
rum, que aprovou uma proposta 
entre todas as entidades sindi-
cais e associativas dos petrolei-

ros, todos os grupos que atuam 
sobre a Petros”, disse Ronaldo 
Tedesco, conselheiro eleito da 
Petros e integrante do Fórum.

“Uma unidade, então, que 
fortalece a luta da categoria em 
defesa dos direitos dos par-
ticipantes, perante a Petros”, 
avalia Adaedson Costa, diretor 
da FNP e do Sindipetro-LP.

Agora, o diretor de Investi-
mentos da Petros, Daniel Lima, 
deve assumir interinamente 
a presidência da Fundação, 
passando a acumular os dois 
cargos.



Agora quem passar em 
frente ao Clube 2004, na 
Rua Dino Bueno, 95, na 
Ponta da Praia irá se depa-
rar com quatro painéis, com 
cerca de 3 metros quadra-
dos cada, com frases contra 
a privatização do Sistema 
Petrobrás e contra a política 
de preços dos combustíveis 
adotada pela companhia.

A iniciativa das duas enti-
dades em instalar os painéis 

visa levar para a população 
santista e para quem visita a 
região a defesa da Petrobrás, 
denunciando o  governo Te-
mer, que tem promovido ver-
dadeiros crimes lesa-pátria 
contra a economia e contra o 
povo brasileiro.

Somos donos das últimas 
reservas de petróleo desco-
bertas no mundo e enquanto 
países entram em guerra e 
promovem golpes mundo 

afora em nome do petróleo, 
nossos governos entregam, 
de mão beijada e a preços 
escandalosamente baixos, 
nossos campos do pré-sal 
e áreas estratégicas para a 
soberania do país.

A iniciativa faz parte da 
campanha do Sindipetro-
-LP contra a privatização 
da companhia, e que inclui 
ampla publicidade contra 
o desmonte da Petrobrás 

em vias públicas, utilizando 
outdoors, busdoors e outros 
veículos de comunicação 
disponíveis.

A campanha faz também 
parte também da campanha 
nacional “O Petróleo é do 
Brasil”, formada pelas Fren-
tes Parlamentares Mistas 
em Defesa da Petrobrás e 
da Soberania Nacional, enti-
dades sindicais e grupos da 
sociedade civil.
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Dando continuidade aos 
compromissos assumi-
dos pela atual diretoria de 
melhoras continuas nos 
serviços ofertados para 
associados e dependentes, 
a subsede, em São Sebas-
tião, passará a oferecer 

aulas de ioga e pilates. As 
aulas são para associados 
e dependentes, sem limite 
de idade. 

Para participar das aulas 
de Pilates Solo é preciso 
atestado médico, compro-
vando a aptidão física para 

os exercícios. O atestado 
pode ser prescrito por car-
diologistas, ortopedista ou 
Clínico Geral. 

Os associados podem 
contar com a avaliação 
médica de nosso Clínico 
Geral, que atende na sub-

sede do sindicato todas as 
sextas-feiras, com horário 
marcado.

Para agendar um horário 
com o clínico e/ou reservar 
sua vaga na aula de Pilates, 
ligue para (12) 3892-1484 
ou 3892-5155.

SINDIPETRO-LP INSTALA PAINÉIS NO MURO DO CEPE 2004 EM DEFESA 
DA PETROBRÁS E CONTRA A ALTA DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

O PETRÓLEO É DO BRASIL

ESTÃO ABERTAS INSCRIÇÕES PARA AULAS DE PILATES E IOGA, 
NA SUBSEDE, EM SÃO SEBASTIÃO

QUALIDADE DE VIDA 
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APOSENTADORIA ESPECIAL

DECISÃO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO 
DOS JUIZADOS FACILITA REVISÃO DE BENEFÍCIO 
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Decisão da Turma Na-
cional de Uniformi-
zação dos Juizados 

facilita revisão para aposenta-
doria especial. 
O Sindipetro-LP está ajuizan-
do ações e ganhando diver-
sos processos de petroleiros 
que se aposentaram sem 
reconhecimento de condições 
para aposentadoria especial.

As ações, que vinham ob-
tendo resultados favoráveis 
aos trabalhadores com relati-
va rapidez, em cerca de dois 
anos na grande maioria dos 
processos (em um caso re-
cente no LP foram cinco me-
ses de processo, da entrada 
da ação à decisão favorável 
do juiz), pode ganhar ainda 
mais agilidade. Isso porque a 
Turma Nacional de Uniformi-
zação dos Juizados Especiais 
Federais, decidiu que a sim-
ples exposição ou presença 
do trabalhador no ambiente 
de trabalho com agentes 
cancerígenos — que constam 
na Lista Nacional de Agentes 
Cancerígenos para Humanos 
(Linach), é suficiente para a 
comprovação da exposição, o 
que dá direito à contagem de 
tempo especial para requerer 
a aposentadoria.  

As ações do sindicato, por-
tanto, consistem em compro-

var a exposição aos agentes 
nocivos (químicos, físicos ou 
biológicos) constantes na lei, 
na unidade em que o traba-
lhador que pleiteia a aposen-
tadoria especial trabalhou. 
Para isso, é preciso obter o 
Perfil Profissiográfico Previ-
denciário (PPP) atualizado, 
que é solicitado pelo próprio 
Sindicato à Petrobrás. 

Embora a Petrobrás, na 
maioria dos casos, permane-
ça omitindo a existência dos 
hidrocarbonetos nos PPPs 
(benzeno etc), quando neces-
sário, nas ações judiciais do 
jurídico do Sindipetro-LP têm 
pedido perícia no ambiente 
de trabalho, para demonstrar 
existência do agente nocivo. 

A ação pode ser movida por 
quem se aposentou nos últi-
mos dez anos. Trabalhadores 
da ativa também podem re-
querer a ação para ter direito 
à aposentadoria especial. 
Cada caso será trabalhado 
individualmente, respeitando 
as particularidades de cada 
trabalhador e função. 

 
Vantagens da aposentado-
ria especial

Nas ações em que o traba-
lhador foi favorecido pela revi-
são, a aposentadoria recebida 
que antes era de R$ 2 a R$ 3 

mil passou a ser o teto pago 
pelo INSS, ou próximo a esse 
valor, que hoje é de R$ R$ 
5.531,31. 
Com as ações, além de com-
provar a exposição a agentes 
nocivos, não reconhecidos na 
área pela Petrobrás, o que 
é um ganho para que outros 
petroleiros, próprios e ter-
ceirizados se beneficiem, os 
trabalhadores estão receben-
do os valores retroativos ao 
início da aposentadoria. 

Com a concessão da apo-
sentadoria especial, o limite de 
idade para obtenção da suple-
mentação junto a Petros acaba 
sendo menor. O enquadramen-
to à atividade especial possibili-
ta também que o limite de idade 
mínima para o trabalhador se 
aposentar seja aos 53 anos e 
não 55, como é para quem está 
fora dessa categoria. 

Para entrar com ação, é 
preciso agendar horário 
no departamento jurídico e 
comparecer com a carta de 
concessão da aposentado-
ria, cópia dos últimos PPPs, 
comprovante de residência e 
Carteira de Trabalho. O tele-
fone do Jurídico do Sindicato 
é (13) 3202-1101. Para os 
petroleiros do Litoral Norte o 
telefone é (12) 3892.1484 - 
3892.5155.

APROVEITE OS 
SERVIÇOS OFERECIDOS 
PELO SINDIPETRO-LP 

BENEFÍCIOS

Os associados e dependen-
tes habilitados têm à disposi-
ção uma série de serviços. No 
Departamento Médico, existe 
uma dentista especializada 
em endodontia (tratamento de 
canal), sem custo, contem-
plando uma demanda antiga 
dos associados. Ela atende 
de segunda e quinta 8h às 
12h, terça das 8 às 12h e das 
14h às 18h e as quartas-feiras 
das 14h às 18h, sempre com 
agendamento prévio. Além 
disso, temos um clinico geral 
e médico do trabalho que 
atende de segunda a sexta, 
das 8h às 12h. Já na subsede, 
em São Sebastião o clínico 
geral atende todas às sextas-
-feiras das 13h às 17h. 

Outro serviço na área de 
saúde é o atendimento com 
a nossa assistente social, 
Pâmella, o horário de atendi-
mento é de segunda a sexta-
-feira das 9h às 15h. Com o 
intuito de proporcionar bem 
estar à categoria, o Sindi-
petro-LP, através da nossa 
psicóloga Marcella Quadros 
Moretti, criou um grupo te-
rapêutico. Os encontros são 
semanais, às quintas-feiras, 
das 14h30 às 16h30. A psicó-
loga também atende segunda 
a quinta das 8h às 12h e das 
14h às 18h e às sextas-feiras 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h. 


