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Gestão 2015 -2018

Iniciativa visa envolver a 
sociedade na luta contra 
a entrega desta riqueza 
estratégica. Sindicato 
fará visitas periódicas nos 
bairros para conscientizar 
trabalhadores e 
estudantes sobre a 
importância do petróleo. 
Participação da categoria 
é fundamental

Um gesto simples, mas importante 
se realizado de maneira coletiva 
e massiva: a adesão ao abaixo-

assinado, físico e eletrônico, em defesa 
do pré-sal. Este é um dos objetivos da 
campanha “Do pré-sal não abro mão”, 
lançada no dia 2 de agosto pelo Sindipetro 
Litoral Paulista durante mobilização na 
RPBC, em Cubatão.

Com um site específico para a iniciativa 
(acesse em presalnaoabromao.com), onde 
qualquer pessoa pode participar e aderir 
ao abaixo-assinado eletrônico, o sindicato 
pretende ampliar para a população de 
todo país o debate sobre esta riqueza 
estratégica. E, principalmente, fazer um 
duro combate ao PL 4567, de autoria do 
senador José Serra (PSDB), que retira da 
Petrobrás o papel de operadora única 
do pré-sal, assim como sua participação 
mínima de 30% na exploração.

Pela grandeza da tarefa, a campanha 
não se contentará com o mundo virtual. 
Por isso, na Baixada Santista, o abaixo-
assinado também irá percorrer em formato 

físico (papel) os bairros periféricos de 
cidades como Santos, São Vicente, Praia 
Grande e Cubatão. Com carro de som e 
tenda com materiais alusivos ao pré-sal 
(vídeos, folhetos, etc), o Sindicato pretende 
criar um canal de diálogo com aquelas 
pessoas que, infelizmente, não têm acesso 
a informações relevantes sobre a Petrobrás 
e o petróleo brasileiro.

O objetivo é realizar, uma vez por 
semana, visitas periódicas nos bairros para 
conscientizar trabalhadores e estudantes 
sobre o desenvolvimento que o petróleo, 
sob as mãos do Estado brasileiro e de 
uma gestão transparente, controlada pela 
população, pode fornecer.

Pedimos a todos que participem desta 
campanha. No site, após concluir todo o 
processo, é enviado para o seu e-mail uma 
mensagem solicitando a confirmação do 
abaixo-assinado. Essa ferramenta permite 
que seu nome fique disponível em nosso 
site como um dos brasileiros que defendem 
o pré-sal! Acesse presalnaoabromao.com e 
assine!

Sindipetro-LP lança campanha contra a entrega do pré-sal
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ATAQUE À SOBERANIA NACIONAL

VENDA DO CAMPO DE CARCARÁ 
APROFUNDA ENTREGA DO PRÉ-SAL

Os ataques à Petrobrás e ao pré-sal, que 
já vinham sendo implementado no governo 
Dilma, se aprofundam cada vez mais pelas 
mãos do governo ilegítimo de Michel Temer. 
O cenário, se não houver resistência, é de 
desmonte total. 

Temer parece determinado a “fazer caixa” 
privatizando empresas públicas e usando a 
Petrobrás como um “bilhete premiado” para 
o mercado internacional, não para o povo.

Prova disso aconteceu no último dia 29 de 
julho quando o Conselho de Administração 
da estatal anunciou a venda de sua 
participação no Campo de Carcará, na Bacia 
de Santos, que era de 66%. A petroleira 
norueguesa Statoil abocanhou esta fatia 
valiosa do campo por míseros US$ 2,5 
bilhões - um valor bem abaixo do mercado. 
O patrimônio total da área vendida, somado 
ao da área adjacente, da União, está 
avaliado em mais de US$ 20 bilhões.

Carcará tem como estimativa de 
produção de 700 milhões a 1,3 bilhão 

de barris. De acordo com uma nota da 
Petrobrás, publicada em 2013, a partir de 
5.742 metros de perfuração “foi identificada 
uma expressiva coluna de, ao menos, 471 
metros de óleo de ótima qualidade”, com 402 
metros em reservatórios carbonáticos “de 
excelentes características de porosidade e 
permeabilidade”. Não por acaso, Carcará 
vinha sendo considerado um dos campos 
mais valiosos do pré-sal.

Para se ter uma ideia, em valores 
mesmo com o barril a 50 dólares, campos 
como Carcará remetem a um custo mais 
baixo do que a média de US$ 8 dólares 
por barril atingida no pré-sal. Depois de 
pagos royalties (Carcará é anterior à lei de 
partilha), impostos, custos de transporte e 
tudo o mais. É uma conta muito modesta 
estimar um lucro de US$ 5 por barril. Pode 
até ser o dobro.

Todos esses dados apontam para uma 
única direção: a estatal fez um péssimo 
negócio, sendo a única empresa petrolífera 

do mundo a abrir mão de suas melhores 
jazidas. Há quem diga que Temer e Pedro 
Parente tiraram da Petrobrás mais do que 
todos os desvios de Paulo Roberto Costa, 
Pedro Barusco, Nestor Cerveró e todos os 
outros corruptos que mancharam a imagem 
da Petrobrás.

O desmanche da companhia segue 
em curso acelerado. A direção da 
estatal está negociando uma série de 
outros ativos importantes, como a Nova 
Transportadora do Sudeste (NTS), a BR 
Distribuidora, a Liquigás, terminais de GNL, 
termelétricas, campos terrestres, campos 
em águas rasas, fábricas de fertilizantes 
nitrogenados (Fafens), a Petroquímica 
Suape e a Companhia Integrada Têxtil de 
Pernambuco (Citepe). Não podemos permitir 
que a riqueza do país seja rifada! Com os 
petroleiros à frente, toda a população deve 
assumir a tarefa de defender o pré-sal e a 
Petrobrás.

CRISE NA PETROBRÁS

TERÇA-FEIRA (16) É DIA DE PARALISAÇÃO NOS 
TERMINAIS DA TRANSPETRO NO LITORAL PAULISTA

Os petroleiros e petroleiras do Litoral 
Paulista amanhecem de braços cruzados, 
nesta terça-feira (16), nas unidades da 
Transpetro. A paralisação, que deve atingir 
os terminais Alemoa (Santos), Pilões 
(Cubatão) e Tebar (São Sebastião), foi 
aprovada em assembleia realizada na noite 
de quarta-feira (10) na sede e sub-sede do 
Sindipetro-LP.

A data já havia sido sinalizada como um 
dia de luta no Congresso Nacional da FNP, 
realizado em Macaé (RJ), no mês de julho. 
A escolha das bases da Transpetro como 
palco das paralisações tem um significado 
simbólico importante: juntamente com a BR 
Distribuidora, a Transpetro está no olho do 
furacão do pacote de privatizações de Temer/
Parente. Além disso, no Litoral Paulista, essas 
bases estiveram de fora do calendário de 
mobilizações da Caravana Unitária de Lutas, 
realizada entre os dias 1º e 5 de agosto, 
pelos três sindicatos do Estado de São Paulo.

“Queremos que toda a categoria se 
mobilize e, por isso, partimos agora para 
Pilões, Alemoa e Tebar. Mas isso não 
significa que os demais trabalhadores 
não possam se integrar na luta. Os 
companheiros e companheiras de outras 
bases, como UTGCA, UO-BS e RPBC/UTE 
EZR, que tiverem de folga, podem e devem 
se somar aos companheiros das unidades 
da Transpetro. Se queremos uma companhia 
integrada de energia, devemos ser na luta 
uma categoria integrada. Por isso, fazemos 
um chamado para que todos e todas se 
dirijam até as unidades para fazer um 
forte ato”, explica Fábio Mello, diretor do 
Sindipetro-LP e da FNP. 

Outra razão que dá mais importância à 
paralisação é que ela acontece na semana 
em que os trabalhadores da BR Distribuidora 
anunciam a deflagração de greve contra a 
venda da subsidiária. Em vários cantos do 
país, está previsto o início para dia 15, mas 
no Bacub (terminal da BR em Cubatão), por 
conta do feriado municipal em celebração 
à padroeira da cidade, a paralisação deve 
começar justamente no dia 16.

“Fizemos nos últimos dias paralisações 
em diversas refinarias do estado, durante 
a caravana unitária de lutas. Ao mesmo 
tempo, estamos levando a luta contra 
a entrega do pré-sal a toda sociedade. 
Escolhemos a Transpetro para o dia 16 não 
por considerar que seja uma luta apenas dos 
companheiros dos terminais. Pelo contrário, 
é de toda categoria e queremos que todos 
se mobilizem e discutam com o sindicato a 
construção da única ferramenta capaz de 
barrar esses ataques: uma greve nacional 
e unificada de todo Sistema Petrobrás”, 
afirmou Fábio Mello, diretor do Sindipetro-LP.  

Por fim, ressaltamos ainda que a 
paralisação acontecerá coincidentemente 
no Dia Nacional de Mobilização e Luta 
pelo Emprego e pela Garantia de Direitos - 
iniciativa articulada pelas centrais sindicais 
como CUT, CTB, CSP-Conlutas, CGTB, Força 
Sindical, Intersindical, NCST e UGT. Além 
de paralisações nas diversas categorias 
profissionais espalhadas pelo país, o objetivo 
é realizar atos de rua em diversas capitais. 
Em São Paulo, está previsto ato na Avenida 
Paulista. Assim que tivermos mais detalhes, 
e confirmada a inciativa, o Sindipetro-LP 
informará a categoria e providenciará 

transporte aos interessados.
“Consideramos muito positivo que a 

nossa mobilização aconteça num dia em 
que, apesar das divergências, o movimento 
sindical brasileiro de conjunto se unifica 
para dar uma resposta aos ataques do 
governo ilegítimo de Temer. Afinal, não é 
pequeno o pacote de maldades. As reformas 
da previdência e trabalhista, os cortes de 
verba em diversos programas e setores, 
além do amplo plano de privatizações que 
tem a Petrobrás e o pré-sal como alvos 
preferenciais, são alguns dos exemplos 
mais gritantes”, explica Adaedson Costa, 
coordenador-geral do Sindipetro-LP e 
secretário-geral da FNP. E conclui. “Na 
verdade, vamos precisar da mais ampla 
unidade da classe trabalhadora. Petroleiros, 
bancários, trabalhadores dos correiros, 
é preciso colocar nosso exercito em 
movimento”. 

Deliberações da Assembleia
Os trabalhadores e trabalhadoras 

presentes na assembleia aprovaram ainda 
outros pontos. Dentre eles, a aprovação de 
assembleia permanente e a autorização 
para que o sindicato e FNP representem 
a categoria nas negociações de acordo 
coletivo com a companhia. Dentro disso, 
os petroleiros aprovaram ainda que o 
sindicato, diante da conjuntura e correlação 
de forças na negociação, conduza as 
reuniões com uma lista de reivindicações 
mais enxuta, sem prejuízo à pauta histórica 
que anualmente é aprovada e atualizada 
nos congressos regionais dos sindicatos e 
nacional da FNP.
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Sindipetro-LP orienta trabalhadores sobre “nova 
política” de medição de tempo

Mais uma vez, a gerência da Petrobrás 
resolveu enfiar uma novidade goela 
abaixo dos trabalhadores. A empresa está 
quantificando o tempo das atividades 
operacionais com uso de cronômetros. A 
justificativa para essa atividade é de que 
se trata de uma adequação à legislação 
vigente e para dar reposta à ação civil 
movida pelos sindicatos, representantes da 
categoria, e aos novos questionamentos 
feitos, como exemplo, o quadro da UT-2 da 
RPBC. Apesar da alegação do cumprimento 
da NR-20 e da NR-17, sabemos que o pano 

de fundo é a diminuição de quadro para 
acelerar a venda da empresa.

Em nenhum momento, a diretoria do 
Sindipetro-LP foi formalmente notificada ou 
muito menos convocada para negociar e 
discutir os critérios para essa medição. Por 
isso, não reconhecemos como legitima a 
atividade mesmo que exista uma cláusula no 
ACT tratando do efetivo, a qual a empresa 
nunca quis se manifestar. Os sindicatos, 
além de não serem comunicados, não 
ratificaram nenhum levantamento.

Nós, do Sindipetro-LP, orientamos os 

petroleiros para realizar todas as atividades 
operacionais disponíveis e previstas 
conforme planejamento da unidade. Além 
disso, executar todos os procedimentos 
rotineiros e não rotineiros tendo atenção 
em cumprir à risca a regulamentação 
de padrões de execução internos (PEs) e 
legislações normatizadas. Outra orientação 
é que os trabalhadores devem imprimir os 
PROCEDIMENTOS antes da execução para 
efetuar todas as tarefas com a concepção 
de ‘OPERAÇÃO PADRÃO’. Os operadores 
também não devem assinar o relatório.

OPERADORES

ESTADO DE SÃO PAULO

CARAVANA UNITÁRIA DE LUTAS APONTA 
O CAMINHO: MOBILIZAÇÃO E UNIÃO

Por uma empresa integrada de energia, 
por uma mobilização integrada em todo 
Sistema Petrobrás. Foi com este espírito que 
foi realizada a Caravana Unitária de Lutas 
- iniciativa puxada pelos três sindipetros 
paulistas (Litoral Paulista, São José dos 
Campos e Unificado SP).

Durante uma semana, dos dias 1º ao 
5 de agosto, foram realizados atrasos em 
diversas unidades da Petrobrás no estado 
de São Paulo. E o melhor: além de contar 
com a unidade de sindicatos que compõem 
federações distintas (FNP e FUP), os atos 
contaram também em algumas bases com 
a participação de dirigentes sindicais e 
trabalhadores da Liquigás e BR Distribuidora.

As mobilizações, com média de duas horas 
de atrasos diários no turno e administrativo, 
aconteceram na Replan, em Paulínia, na 
segunda (1); na RPBC/UTE Euzébio Rocha e 
Bacub, em Cubatão, na terça (2); na Recap, 
em Capuava, quarta-feira (3); na Revap, em 
São José dos Campos (4); e em Barueri, na 
sexta-feira (5), onde simbolicamente tivemos 
o retrato do que foi essa caravana: atrasos 
em três subsidiárias concentradas na mesma 
área: Liquigás, Transpetro e BR Distribuidora.

Mais do que colocar a categoria em 
movimento, possibilitando na porta das 
unidades o diálogo com os trabalhadores, 
essa iniciativa serve de exemplo para os 
demais sindipetros daquilo que é a tarefa 
fundamental do movimento sindical petroleiro 
neste momento: a construção de uma ampla 
unidade nacional que resulte numa greve 

pela base não apenas dos 17 sindicatos 
petroleiros, o que já é uma tarefa de grande 
envergadura, mas de todo o Sistema 
Petrobrás.

Governo Federal, Senado e Congresso 
estão alinhados para aprovar ajustes e 
medidas que flexibilizam leis trabalhistas, 
privatizam estatais e nossas riquezas. A 
tentativa de tirar o protagonismo da Petrobrás 
no pré-sal, retirando sua participação 
mínima de 30% na exploração e o seu papel 
de operadora exclusiva dos campos, é um 
exemplo. Contra essa tríade do mal, somente 
a união de toda categoria poderá frear o 
trator privatista do governo ilegítimo de Temer.

Em apenas uma semana, a diretoria 
da Petrobrás anunciou a venda de campos 
maduros e terrestres, do controle da BR 
Distribuidora, da Transpetro, da reserva do 
pré-sal em Carcará, na Bacia de Santos, e a 
venda de outros ativos.

Os atrasos aconteceram simultaneamente 
à greve dos petroleiros dos campos maduros 
de produção terrestre e em águas rasas. A 
paralisação aconteceu em cinco estados 
brasileiros: Ceará, Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Bahia e Espírito Santo. A greve 
surgiu em repúdio à venda de 104 áreas, 
sendo que 98 delas estão em operação. 

“Os atrasos realizados não foram em 
solidariedade. Engana-se o petroleiro que 
pensa estar imune aos ataques. Hoje, são 
os campos maduros, a BR, a Transpetro. 
Amanhã, se não houver resistência e 
união, seremos nós. A luta com a categoria 

fragmentada, dividida, será muito mais difícil. 
O PIDV aberto para todos os petroleiros 
e recentemente para os das subsidiárias 
colocadas à venda deixa claro que o que 
vem pela frente são mais ataques a direitos 
conquistados. O caminho é um só, a luta”, 
afirmou Fábio Mello, diretor do Sindipetro-LP 
e FNP.

Nesta semana, os petroleiros concursados 
do Sistema de Pernambuco, subsidiária 
integral da Petrobrás, localizada em Suape, 
também entraram em greve contra a venda da 
estrutura para a empresa mexicana Alpek.

Nas unidades BR e Liquigás, bola da 
vez na entrega de ativos da Petrobrás, 
os trabalhadores deixaram claro que há 
disposição de enfrentamento com greve.

“Precisamos unir a categoria, porque 
o ataque é contra todo o trabalhador 
petroleiro. Sem a Petrobrás, não tem FNP, 
nem FUP, nem petroleiros. Para fortalecer 
a Petrobrás como uma empresa integrada 
de energia precisamos nos fortalecer como 
uma categoria integrada, unida. Só assim 
poderemos reverter os ataques que afetam 
não apenas os petroleiros, mas o país”, 
disse Adaedson Costa, coordenador-geral 
do Sindipetro-LP e secretário-geral da FNP.

A Caravana foi uma deliberação do 
Congresso Unitário dos Petroleiros do 
Estado de São Paulo, que aconteceu em 
Guararema, nos dias 2 e 3 de julho, e que 
reuniu lideranças das duas federações 
petroleiras em defesa do pré-sal e do 
Sistema Petrobrás.



4

EM BRASÍLIA, PETROLEIROS DÃO CONTINUIDADE
À PRESSÃO CONTRA ENTREGA DO PRÉ-SAL

O Sindipetro-LP, juntamente com 
representates da FNP e do Sindipetro 
Unificado, esteve no último dia 09 de agosto, 
em Brasilia para participar de uma sessão da 
Comissão Geral, na Câmara dos Deputados.

A audiência avaliou dois projetos de lei que 
são verdadeiros ataques ao país e aos direitos 
dos trabalhadores: o PL 4567/16, que visa tirar 
da Petrobrás a função de operadora única do 
Pré-Sal e acabar com a participação mínima 
de 30% que a empresa tem garantida nos 
processos licitatórios para exploração dessas 
reservas; e o Projeto de Lei Complementar 
257 (PLP 257/2016), que retira direitos dos 
servidores públicos.

Antes do início dos trabalhos ,diversos 
movimentos sociais, entre eles, a Frente Brasil 
Popular,  CUT,  MST, Cnte, MAB e MPA e 
sindicalistas do movimento petroleiro foram 
barrados na entrada da Câmara.

Dois dirigentes sindicais foram presos de 
forma arbitrária. Claudio Nunes, do Sindipetro 

Norte Fluminense e Gustavo Marsaioli, 
do Unificado São Paulo, tiveram voz de 
prisão decretada sob a absurda alegação 
de desobediência e resistência, só porque 
tentavam ingressar na Câmara.

Após muita pressão e permanência dos 
representantes da FNP e FUP, na plenária, os 
petroleiros foram liberados no final da tarde. 
Uma nova audiência foi marcada para a 
semana que vem.

O QUE É O PL 4567/16?
O PL, de autoria do senador e atual ministro 

das Relações Exteriores, José Serra (PSDB-SP), 
antigo aliado das petrolíferas multinacionais, 
altera as regras para a exploração de petróleo 
e gás natural do pré-sal, extinguindo a 
atuação obrigatória da Petrobrás em todos os 
consórcios formados para a produção nessas 
áreas. Esse projeto representa, hoje, um dos 
principais ataques do governo ilegítimo de 
Temer contra a soberania do país.

O QUE DIZ A LEI ATUAL? 
A lei atual, a 12.351/10, determina que a 

Petrobrás deve ser a operadora de todos os 
blocos do pré-sal contratados sob o regime 
de partilha de produção. Isso significa que 
quem vence um leilão para a exploração 
deve constituir com a Petrobrás e com a Pré-
Sal Petróleo S.A. (PPSA) – empresa pública 
criada justamente para gerir contratos de 
partilha de produção – um consórcio para a 
exploração do bloco licitado.

No consórcio, a lei estabelece que a 
Petrobrás deve ter participação mínima 
de 30%. Como operadora, a Petrobras é 
responsável pela condução de todas as 
atividades operacionais relacionadas à 
exploração e à produção de petróleo e gás. 

É ela, por exemplo, quem contrata 
as empresas prestadoras dos serviços 
necessários às atividades exploratórias, 
fornecedores, e fica com o controle dos custos 
do negócio.

PL 4567/16

PETROLINO

ASSÉDIO CONTINUA NAS UNIDADES 
PRÓPRIAS DO ATIVO CENTRO DA UO-BS 
Eis que Pink e Cérebro trocaram de papéis! Cérebro agora é um rato bran-
co alto, magricelo, com dois dentes tortos saltando fora da boca, mas com 
o mesmo perfil de sempre. Carrancudo, assediador, falso e ambicioso, 
ele gasta suas noites traçando planos meticulosos e mirabolantes para 
tentar conquistar o mundo. Pink, submisso ao Cérebro, tornou-se o rato 
branco, baixote e atarracado, com uma cabeça enorme evidenciando um 
cérebro do mesmo tamanho, porém eficiente como uma azeitona.  Nesta 
sanha implacável de poder, a equipe liderada por esses ratos carreiristas 
é quem pagará o preço. Enquanto isso o velho plano continua: “Cérebro, 
o que faremos amanhã à noite?”, “A mesma coisa que fazemos todas as 
noites, Pink... Tentar conquistar o mundo”. Esperemos que o novo gerente 
ponha ordem naquilo que estes ratos transformaram em um bueiro.

meteBRONCA!
Acontece de 18 a 21 de agosto, em Santos, a Mostra Intersin-
dical de Teatro. Sindicatos e oposições sindicais classistas da 
região oferecem aos trabalhadores e ao público em geral cul-
tura e lazer. Para participar, basta levar um 1 kg de alimento 
não perecível, no local da apresentação, e retirar o ingresso. 
Confira abaixo a programação: 

18/08 (20h) - Palhaço Magrólhos: “O Circo da Miséria” 
Local: Auditório do Sindipetro-LP
19/08 (20h) - Trupe Olho da Rua: “Blitz: o Império que nunca 
dorme”
Local: Auditório do Sindicato dos Metalúrgicos
20/08 (20h) - Brava Companhia: “Este lado para cima: isto 
não é um espetáculo”
Local: Auditório do Sindicato dos Metalúrgicos 
21/08 (20h) - Trupe Lona Preta: “O perrengue”
Local: Auditório do Sindicato dos Metalúrgicos 
18 a 21/08: Exposição Kathe Kollwitz
Local: Sindicato dos Metalúrgicos

Dois dirigentes sindicais foram presos de forma arbitrária, com voz de prisão decretada sob a 
absurda alegação de desobediência e resistência só porque tentavam ingressar na Câmara.

Vem aí, a Mostra Intersindical de Teatro! 


