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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO SINDIPETRO-LP
No próximo dia 22 de março
(quinta-feira), os associados da
ativa, aposentados e pensionistas
têm compromisso agendado com
o Sindicato: acontece na sede
do Sindipetro-LP, em Santos (Av.

Conselheiro Nébias, 248 – Vila
Mathias –Santos às 17h30, em
primeira chamada, e às 18h00,
em segunda chamada (com
transmissão por videoconferência
para os companheiros da sub-sede),

a assembleia de leitura, discussão
e aprovação ou não do Balanço
Orçamentário do Sindicato referente
ao exercício de 2017, com o respectivo
parecer do Conselho Fiscal.
Participe!

FIQUE ATENTO

DECLARAÇÃO DO IR JÁ PODE SER FEITA
PELOS ASSOCIADOS NA SEDE E SUBSEDE
Os associados do Sindipetro-LP já
podem fazer a declaração de Imposto de
Renda na sede do Sindicato. O horário
de atendimento é de segunda a quintafeira das 8h às 12h e das 14h às 18h
e às sextas-feiras das 8h às 12h e das
14h às 17h00. É importante lembrar que
o agendamento para ser atendido deve
ser feito na recepção através do telefone
(13) 3202.1100 até o dia 30 de abril.
O declarante deve ter em mãos

informes de rendimentos dos bancos,
informe de rendimentos emitido
pela empresa (Petros e INSS para
aposentados), a última declaração do
IRPF e caso tenha realizado transações
de imóveis – compra ou venda – em
2017, deve trazer um comprovante.
Quem recebeu ações trabalhistas ou
outros valores judicialmente, devem
juntar os recibos à documentação.
Já os companheiros do Litoral Norte

podem fazer a declaração na Filadelfia
Contabilidade que fica à Rua Ubatuba,
56 – Centro. O horário de funcionamento
é de segunda a sexta-feira das 8h30 às
17h30. O agendamento deve ser feito
na subsede através do telefone (12)
3892.1484 - 3892.5155. É importante
ressaltar, que os associados devem
pegar uma autorização na subsede do
Sindicato para levar ao escritório da
contabilidade.
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FIQUE ATENTO

EQUACIONAMENTO DA PETROS: P
A

proposta aprovada
pelo Conselho
Deliberativo
da Petros de Plano de
Equacionamento do Plano
Petros do Sistema Petrobrás
(PED do PPSP) envolve
muitas inconsistências.
A principal delas é a falta
da cobrança prévia das
possíveis dívidas que as
patrocinadoras mantêm
com o nosso plano e que
não têm sido devidamente
cobradas pela Petros ao
longo de anos. Essas
dívidas remontam valores
expressivos, que deveriam
ser mensurados pela Petros.
Mas esta se recusa a fazê-lo.
Por isso, neste boletim,
vamos esclarecer alguns
pontos. Leia:
O que está por trás do
equacionamento?
Há problemas nos
investimentos que foram
realizados, há maus
investimentos também,
há problemas morais
envolvendo alguns
dos ativos, há falta de
cobrança das dívidas das
patrocinadoras com o
nosso plano e até mesmo
as dívidas já contratadas,
em um momento de
desequilíbrio atuarial, como
agora, estão prejudicando
g

fortemente nosso plano e
aumentando o déficit técnico
do mesmo.
Nunca é demais dizer
que a Petrobrás está
cumprindo exatamente o
que consta do AOR e dos
TCFs assinados com a
FUP. Em outras palavras,
não há, a priori, uma
ilegalidade a ser superada
judicialmente. O que há é
um mau acordo assinado
entre FUP e Petrobrás que
somente pode ser observado
de forma cristalina nesse
momento de desequilíbrio

atuarial do PPSP. A Petros,
ao ser informada disso
pelos conselheiros deveria
tomar providências, mas
não o fez até agora. Há que
ser considerado um Acordo
Complementar ou algo
que o valha que supere o
problema.

afirmação é falsa, por que
quem está pagando pelos
Pré-70 são os Pós-70.
Esse compromisso é da
Petrobrás, e se ela não o
cumprir, quem paga é o
Plano. Ou seja, quem paga
somos nós.
Quem são os Pré-70?
A Petros considera como
Pré-70 em comum acordo
com a Petrobrás todos os
funcionários que eram
Pré-70 e vinculados à
Patrocinadora Petrobrás em
01/01/1996. Esse critério é
g

Os Pré-70 estão isentos
do PED do PPSP?
A Petros e a Petrobrás
falam que os Pré-70 estão
isentos do PED do PPSP
por que as patrocinadoras
iriam pagar por eles. Essa
g
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: PRINCIPAIS ESCLARECIMENTOS
completamente equivocado,
por que considera para
calcular um passivo atuarial
do PPSP o cadastro da
Patrocinadora e não o
cadastro da Petros. Os
participantes do Plano que
foram introduzidos pela
Patrocinadora Petrobrás
no PPSP e depois, por uma
política de RH da própria
Petrobrás, transferido
para outras empresas
do Sistema Petrobrás,
continuam sem pagar
seu serviço passado, que
seria responsabilidade da
Petrobrás, mas que, por esse
critério acordado, ficaram
sob a responsabilidade
do PPSP. Há cerca de
300 participantes nessa
condição irregular.
Como ficam os pós 70?
Nos estudos que
realizamos durante a
apresentação do PED do
PPSP, chegamos à conclusão
de que a forma de Ajuste
Atuarial prevista no TCF dos
Pré-70 não estava adequada
à realidade do PPSP.
Na verdade, esta forma de
ajuste atuarial foi pensada
e regulada no TCF com o
plano em uma situação de
equilíbrio atuarial. Nessa
situação, sem superávits
nem déficits técnicos a
g

serem equacionados, a
forma de ajuste atuarial
utilizada não prejudicava o
PPSP.
Mas em situações como
a atual, em que o PPSP
apresenta um déficit técnico
da ordem de 30% de suas
provisões matemáticas, o
ajuste atuarial desconsidera
a perda patrimonial
que o PPSP apresenta e
reduz de forma absoluta
os compromissos das
patrocinadoras a serem
assumidos em forma de
dívida atuarial. Sobre essa
questão, os representantes
das federações de
petroleiros e marítimos no
Grupo de Trabalho do PED
do PPSP apresentaram
estudo específico (clique
aqui), demonstrando como
ficaria a questão do déficit
técnico em caso de cisão
do PPSP, comprovando a
redução dos compromissos
das patrocinadoras com o
nosso plano.
Essa redução
completamente equivocada
dos compromissos das
patrocinadoras para com o
plano obviamente não fica
de graça para o PPSP. Com a

metodologia utilizada, todo
o plano é prejudicado, sendo
que esse déficit técnico
que é de responsabilidade
exclusivamente das
patrocinadoras Petrobrás e
BR Distribuidora passa a ser
pago pelos participantes e
assistidos Pós-70, ou seja,
que não estão contemplados
pelo TCF dos Pré-70.
Com isso, os pós 70
passam a pagar no
equacionamento, uma vez
mais, os compromissos
das patrocinadoras com
os pré-70. Dizemos “uma
vez mais”, por que desde a
criação do plano a Petrobrás
se utiliza de diversos
mecanismos para fugir
à sua responsabilidade
de pagar pelo serviço
passado dos pré-70,
onerando todo o PPSP e
prejudicando o acúmulo
de provisões matemáticas.
Esses mecanismos – que
não vamos aqui analisar
mais detidamente, mas que
incluem falta de pagamento,
suspensão de contribuições,
redução de valores, redução
do número de pessoas
consideradas como pré70 (**) etc. – são parte

fundamental da origem do
atual déficit técnico do PPSP.
Qual é a alegação
da Petrobrás sobre o
equacionamento?
A alegação da Petrobrás,
que é respaldada pelos
órgãos de fiscalização como
a PREVIC (Superintendência
Nacional de Previdência
Complementar) e a SEST
(Secretaria de Controle das
Estatais) e o TCU (Tribunal
de Contas da União), é que
desde 2001 a legislação
limita as contribuições
extraordinárias das
patrocinadoras à paridade
com os participantes do
plano.
Nossa leitura é diversa da
feita pelas patrocinadoras e
esses órgãos de fiscalização.
E se apoia no fato de que,
se fosse verdadeira essa
leitura que fazem, todos
esses órgãos de fiscalização
(Previc, SEST, TCU), e
também a Petrobrás e a BR
Distribuidora e a própria
Petros teriam: (1) retirado
do Regulamento do PPSP
o artigo 48 inciso IX e, ato
contínuo, revisado o atual
plano de custeio e (3)
g

A FNP e o Sindipetro-LP não são a favor que os Pré-70 participem do equacionamento. O que defendemos é que a Petrobrás repasse o valor devidamente
corrigido, sobre estes participantes, para não onerar os Pós 70.
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revisado também as formas
de reajuste dos benefícios.
Nunca o fizeram.
Há incoerência em
tornar ineficaz o artigo 48
inciso IX?
Ao manter o artigo 48,
inciso IX e a mesma forma de
reajuste dos benefícios, ao
mesmo tempo em que tentam
tornar ineficaz e deixam de
cobrar as patrocinadoras dos
compromissos assumidos por
esse artigo, Previc, Sest, TCU,
Petrobrás, BR Distribuidora
e Petros, condenam o PPSP
a sofrer novos e seguidos
déficits técnicos.
Acabam, portanto, por
colocar no cenário do PPSP
tanto a sua extinção por
falta de recursos, como
a cobrança de seguidos
Planos de Equacionamento,
tal qual como o atual por
que desconsideram o Plano
de Custeio previsto em seu
regulamento. Esse inclusive
foi motivo de nossa questão
de ordem para cumprimento
do Plano de Custeio feita
previamente a votação do
PED do PPSP no Conselho
Deliberativo da Petros.
g

Qual a solução?
Com um novo
dimensionamento do
passivo atuarial do
PPSP, acreditamos que o
Equacionamento poderá ser
realizado em bases mais
realistas, sem prejudicar
participantes e assistidos do
Plano.
g

Qualquer alternativa
ao atual PED do PPSP
que não considere os
problemas acima apontados
nesse debate pode levar
o Plano à insolvência e
determinar seu fim de
forma trágica. E a direção
da Petrobrás não poderá
nem dizer que não tinha
conhecimento disso. Sabe
e entende perfeitamente as
consequências. Portanto,
qualquer opção equivocada
será conscientemente
apresentada.

A Petros já fez
alguma cobrança às
patrocinadoras?
Com exceção das dívidas
dos Pré-70 e do Sopão na
década de 1990, a Petros
nunca realizou quaisquer
outras cobranças de dívidas
das patrocinadoras do PPSP.
Na década de 2000, com o
processo de repactuação,
houve a cobrança judicial
das entidades sindicais,
materializada na ação civil
pública (ACP) da 18ª Vara
Cível do Rio de Janeiro que
contratou três dívidas junto
g As alterações na política
às patrocinadoras Petrobrás
de Recursos Humanos (RH)
e BR Distribuidora, a saber:
causam impacto na Petros? FAT/FC, Pré-70 e Diferença
As alterações na política
de Pensão.
de Recursos Humanos (RH)
Esses contratos de dívidas
da companhia que causam
são os chamados “Termos de
impacto na Petros deveriam
Compromissos Financeiros”
todas ser avaliadas e
(TCFs), derivados do “Acordo
mensuradas pela Petros para de Obrigações Recíprocas”
identificar seus impactos
e que perfazem, junto com
no PPSP. Por exemplo, o
os investimentos da Petros,
“SOPÃO” da década de
o patrimônio do PPSP.
1990, ou o PCAC de 2008
Todos os três TCFs são
ou ainda a implantação da
acompanhados pela Petros
RMNR, todas são políticas
e reajustados todos os anos.
de RH que deveriam ter
Mas, mesmo essas dívidas
sido avaliadas pela própria
contratadas, em função de
Petrobrás e pela Petros.
que o contrato é ruim para
Identificando seus impactos
o plano em desequilíbrio
financeiros e atuariais, o
atuarial, hoje estão
próximo passo é verificar,
prejudicando o PPSP.
diante do Regulamento do
Importante que se diga
Plano se esses impactos tem que nem todos os sindicatos
previsão de cobertura ou
filiados à Federação Única
não. A partir dessa análise,
dos Petroleiros e que faziam
cabe à Petros realizar as
parte da ACP concordaram
cobranças devidas dos
com a assinatura do AOR
responsáveis.
e com os TCFs. Desde a
sua assinatura (quando os
g

Sindipetros Caxias, Litoral
Paulista e Pará/Amazonas/
Maranhão/Amapá não o
subscreveram), o referido
acordo, que na verdade é
uma Dívida Atuarial que
se extinguiria em 20 anos,
tem sido questionado
judicialmente pelo Sindipetro
Litoral Paulista (LP), que
infelizmente não obteve
vitória em seus recursos
jurídicos contra o referido
acordo.
Qual conclusão que se
chega?
Fechar os olhos a isso é
prejudicar os Pós-70 e o PPSP,
tornando o Plano inviável.
Para que os Pré-70 não
paguem o equacionamento,
sem prejudicar o PPSP
nem os Pós-70, é preciso
que a Petrobrás faça
corretamente os cálculos
desses compromissos e
assuma essa dívida. Mas
para isso, a Petros e a
própria Petrobrás teriam que
reabrir suas demonstrações
contábeis de anos anteriores,
comprovando a gestão
equivocada a que seus
patrimônios estiveram
submetidos esses anos todos.
Sabemos da dificuldade
em fazê-lo, mas os
participantes e assistidos do
plano não podem pagar por
esses erros cometidos pelos
gestores nomeados pela
própria Petrobrás.
g

Fonte: Blog de Conselheiros
Eleitos da Petros
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PRECISAMOS FORÇAR A PETROBRÁS A PAGAR SUAS DÍVIDAS
Infelizmente, a Petros
anunciou que vai
manter a cobrança do
equacionamento a partir
do dia 10 de março para
todos os participantes do
PPSP. Isso significa que
vamos ser onerados de
uma forma absurda pelos
erros que a Petrobrás
tem cometido esses anos
todos na gestão da Petros.
Os erros não são de
agora, é claro, mas boa

parte deles vem sendo
mantidos pela atual
gestão da Petros. Não
basta que a Petros tenha
se dedicado a resolver
os problemas dos seus
investimentos. É preciso
que a Petros cobre as
dívidas e dimensione
corretamente o seu
passivo atuarial. Caso
contrário, nós participantes
e assistidos continuaremos
a ser prejudicados.

DENÚNCIA
Além de não analisar, mensurar e
cobrar as dívidas da Petrobrás e da
BR Distribuidora com o nosso plano,
algumas práticas questionáveis vêm
sendo mantidas pela atual diretoria da
nossa Fundação.
A FNP recebeu informação de
participante da Petros denunciando que
a Fundação recentemente contratou
sem concorrência (por conveniência
administrativa), um escritório de

advocacia em que trabalhava como
estagiário o filho do Presidente da
Petros, Sr. Walter Mendes Filho.
Não se pode ser generoso com
o chapéu alheio. Se isto de fato
aconteceu, o Presidente da Petros errou
muito em utilizar nosso patrimônio para
trocar favores. Estamos cobrando do
Conselho Fiscal da Petros que tome
providências imediatas, investigando os
fatos e punindo os responsáveis.

AÇÃO CIVIL PUBLICA

SINDIPETRO-LP ENTRA COM AÇÃO PARA BARRAR
EQUACIONAMENTO DA PETROS
Diferente do que foi veiculado através de grupos do Whatsapp, o
Sindipetro-LP entrou com uma ação civil publica, em São Paulo, para
evitar a cobrança do equacionamento da Petros. O intuito de ter feito
os trâmites, nessa região, era conseguir maior abrangência para o
Litoral Paulista.
Porém o juiz, em um primeiro momento, se deu incompetente
para julgar o caso usando a justificativa de que a ação era de outra
comarca. Em uma segunda decisão resolveu cobrar as custas do
processo, mas como era uma ação civil pública a Legislação versa que
não há cobrança. Sem conseguir sustentar a conduta, o jurista, para se
omitir de tomar a decisão, extinguiu o processo de forma equivocada.
Diante disso, o Departamento Jurídico do Sindipetro-LP peticionou
um novo processo, dessa vez em Santos. Outras ações são
patrocinadas pelo nosso Sindicato e seguem ainda no aguardo da
decisão liminar dos respectivos juízes.
Os processos estão tramitando na 18ª e 20ª Vara do Rio de Janeiro.
Além disso, os advogados do Sindicato estão preparando um mandado
de segurança onde somente aguardam uma documentação pertinente
que depende do envio por parte da Petrobrás.

Mais ações
O Sindipetro-LP compõe um grupo que é formado pela Federação
Nacional dos Petroleiros (FNP), Associação dos Engenheiros da
Petrobrás (AEPET), Federação Nacional das Associações de
Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros
(Fenaspe), Associação Nacional dos Participantes da Petros (APAPE)
e Grupo em Defesa dos Participantes da Petros (GDPAP).
Esse grupo tem feito várias ações administrativas junto aos órgãos
do Governo, como o Previc, questionando o equacionamento. Além
disso, essas entidades também fazem parte do Grupo de Trabalho
(GT) junto com a Petros e Petrobrás. Vale a pena lembrar que as
ações em andamento ou as que ainda vão ser impetradas a intenção é
que tenham abrangência nacional.
É importante que os associados fiquem atentos às informações
divulgadas através do nosso site e boletins. Se essas ações não
conseguirem suspender o PED o Sindipetro-LP irá convocar petroleiros
aposentados, ativos e pensionistas para ações individuais, verificando
o caso concreto de cada participante, ou seja, não repactuados,
repactuados e outros.
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Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248, Santos - SP - Telefax (13) 32021100- Sub-sede: Rua Auta Pinder, 218, Centro, São Sebastião - SP - Tel.: (12) 3892 1484 Delegacia Sindical: Av. Rio Branco, 1.155, sala nº 4, Indaiá, Caraguatatuba - SP - Coord. Geral de Imprensa: Fábio Mello - Textos: Silvio Muniz e Leandro
Olimpio e Carolina Mesquita - Edição: Silvio Minuiz e Leandro Olimpio - Diagramação: Carolina Mesquita - Contatos (13) 99137.8145 / 3202 1104 - E-mail:
imprensa@sindipetrosantos.com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: Diário do Litoral - Tiragem: 3.500 exemplares
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A LUTA FAZ A LEI

ATO EM DEFESA DA PETROS LEVA QUASE TRÊS MIL
PETROLEIROS EM PROTESTO NO RIO DE JANEIRO

Q

uase três mil pessoas, entre
petroleiros da ativa, aposentados e
pensionistas, participaram do Grande
Ato em Defesa da Petros, realizado no dia 21
de fevereiro, no Rio de Janeiro.
Com caravanas dos sindicatos da FNP e
com a participação de petroleiros de várias
partes do país, como Rio Grande do Norte
e Ceará, às 12h30, horário marcado para a
concentração, a frente do Edifício Senado
estava tomada pelos trabalhadores. Pelo Litoral
Paulista dois grupos participaram do protesto,
partindo um ônibus de Santos e outro de São
Sebastião, neste último com os companheiros
da base do Sindipetro São José dos Campos.
Por volta das 13h30 uma pista da avenida foi
fechada para iniciar a passeata até o Edifício
Administrativo da Petrobrás, (Edisa). Somente
neste momento foi possível ter noção do
tamanho real da mobilização.
Sob gritos de “se cobrar vamos ocupar”,

a caminhada até o Edisa foi tranquila e
contou com apoio de populares, que também
entoavam palavras de ordem como “fora
Temer” e “viva a Petrobrás!”.
A cobrança do equacionamento está prevista
para começar em março e irá aumentar em
muitos casos mais de três vezes a contribuição
de assistidos da Petros, como no caso da
aposentada Irene Carneiro que paga R$ 800
de contribuição para a Petros. Com a taxa extra
do equacionamento terá que desembolsar R$
2400,00 por mês. “Com reajuste de 1,8% no
salário, tendo que pagar a faculdade da minha
filha, vou ter que procurar um aluguel mais
barato para morar, porque vai ficar difícil”.
Para a FNP e demais entidades que
defendem o recálculo do equacionamento, a
cobrança extra dos petroleiros é um equívoco,
já que a Petrobrás, patrocinadora do plano,
tem uma dívida com a Petros, referente
ao déficit causado pelo não pagamento de

Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR). Na
época, o valor chegava a R$ 10 bilhões, mas
devido a acordo com a FUP, a Petrobrás se
comprometeu a pagar R$ 4,7 bilhões. Este
valor foi contabilizado pela Petros, mas não foi
pago e hoje, com a atualização anual, chega
a R$ 9,2 bilhões. Considerando que o acordo
não foi pago pela Petrobrás, a empresa deve
ainda cerca de R$ 9,8 bilhões ao fundo, quase
quitando o déficit, avaliado em mais de R$
27 bi. Se considerado o recadastramento dos
assistidos e a família real, o déficit deve ser
ainda menor, mas nem Petros nem Petrobrás
consideram essas possibilidades.
A grande adesão dos petroleiros nessa
mobilização fortalece toda categoria e cria
espaço para ações mais incisivas contra a
política de colocar na conta do trabalhador todos
os erros dos gestores dessas empresas.
O RECADO FOI DADO: SE COBRAR
VAMOS OCUPAR!

INCLUSÃO DIGITAL
Estão abertas as inscrições para novas turmas do
curso de Inclusão digital do Sindipetro-LP. As aulas
começam em março, mas dependem do número
de incritos para uma data ser formalizada. Os
interessados devem se inscrever no sindicato, no
DAP, ou pelo telefone 3202-1105.
O curso abrange conhecimento prático e teórico
de equipamentos tecnológicos como tablets,
smartphones e notebooks.
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DANÇA DE SALÃO
As aulas de dança de salão continuam a todo vapor
na sede do Sindipetro-LP. As aulas acontecem as terças
e sextas-feiras, com duração de duas horas por dia. O
horário das aulas é das 19h às 21h.
Podem participar gratuitamente associados e seus
dependentes. Não sócios, convidados por associados,
pagarão taxa de inscrição de R$ 10. Os não sócios devem
chegar meia hora antes da aula, para preencherem ficha
de inscrição.

ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA
No dia 6 de fevereiro foi eleita, através de assmbleia a
comissão eleitoral para as eleições da nova Diretoria do
Sindipetro-LP. A comissão será composta pelos petroleiros
Luiz Pereira da Costa Pinto, Éder Valdes, Fernando Correa
Costa, Gilberto de Brito e Fernando Malingre Magan.
A comissão estará à frente do processo eleitoral que irá
definir a diretoria que conduzirá o Sindipetro-LP pelos
próximos três anos (2018/2022).
A ELEIÇÃO
A votação para escolha da diretoria para o triênio
acontecerá entre os dias 4 e 24 de abril, somando 21 dias
de eleição – conforme exige nosso Estatuto.

GUIA DOS ASSOCIADOS
O Sindipetro-LP conta com um guia onde reune os mais
variados serviços e benefícios oferecidos aos associados.
O Guia é uma cartilha que traz de maneira resumida
e fácil os atendimentos realizados pela entidade em
sua sede e sub-sede, além das parcerias firmadas com
clínicas e demais instituições da região.
O arquivo completo da cartilha está em nosso site
oficial (sindipetrolp.org.br). O link está no topo da página
principal, na aba onde está escrito Cartilha do Associado.
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ARTIGO

PETROBRÁS NÃO É PADARIA

Por Ricardo Maranhão*
privadas, importadores de derivados Médio, os furacões no Caribe e
Procurando justificar a política
e fornecedores estrangeiros,
nos USA, as disputas internas
de preços para os derivados
notadamente os norte-americanos.
na Arábia Saudita, as bravatas
de petróleo, adotada por sua
Cerca de 82% das importações
e escaramuças do presidente
administração, que implica
brasileiras de diesel são
TRUMP com o líder norte coreano?
na paridade com preços
provenientes dos Estados Unidos.
Temos, no Brasil, invernos severos,
internacionais, o atual presidente
Por isto o Corpo Técnico da
nevascas, temperaturas de até 50
da PETROBRÁS fez, tempos atrás, PETROBRÁS classifica esta política graus negativos? Devemos punir
comparação esdrúxula do petróleo
como “AMÉRICA FIRST”.
os consumidores brasileiros pelas
com o trigo.
Em 2017 foram nada menos
elevações de preços decorrentes
Deu explicação simplória,
de 127 alterações nos preços
de crescimentos sazonais da
reducionista: quando os preços
nas refinarias, desorganizando
demanda?
do trigo sobem no exterior, é
o mercado, confundindo
O Brasil é um grande produtor
necessário reajustar o valor do pão. revendedores e consumidores. As
de petróleo, a custos inferiores aos
A afirmação pode convencer
distribuidoras se aproveitam das
vigentes no mercado internacional
incautos, cidadãos desavisados,
freqüentes mudanças de preços
e pode se aproveitar deste
consumidores desinformados.
para aumentar seus lucros, com
fato, dando competitividade à
Na realidade esta política de
prejuízos para a REVENDA.
sua economia, beneficiando os
preços, de orientação entreguista,
Esta política, todos sabem,
consumidores e remunerando,
está prejudicando não apenas
é uma velha aspiração das
adequadamente, a PETROBRÁS
a REVENDA, constituída
companhias multinacionais, que
e demais agentes da cadeia;
por milhares de empresários
desejam globalizar os preços do
Preços muito elevados da
brasileiros, segmento fundamental
petróleo, derivados e gás natural,
energia – e o petróleo é a maior
de nossa economia, mas, também, desconsiderando as peculiaridades fonte de energia primária no
milhões de consumidores. A
de cada país;
Brasil – tiram a competitividade
PETROBRÁS e a economia do
Será razoável submeter os
da economia brasileira, já tão
país, também são sacrificadas.
consumidores e a economia
sacrificada, por juros extorsivos,
Os preços elevados desgastam
brasileira aos preços internacionais, pesada carga tributária, graves
a imagem da PETROBRÁS. A
sabidamente voláteis, sensíveis a
deficiências de logística dentre
quase totalidade da população não fatores múltiplos sobre os quais não outros inconvenientes. Ademais,
sabe que a Companhia recebe
temos qualquer controle?
reduzem a demanda, já impactada
menos de 25% do valor pago
Por que preços internacionais,
negativamente por forte recessão.
pelo consumidor, que inclui mais
se não temos salários, renda per
Decorrido pouco mais de um
de 50% de tributos. Ocorrem, em
capita, IDH nivelados aos dos
ano desta política, insensata
todo o país, justos protestos contra países ricos?
e impatriótica, o que vemos é
esta política, com bloqueios nas
O que tem o consumidor brasileiro a maciça importação de diesel
estradas, greves de caminhoneiros, a ver com as tensões no Oriente
e gasolina, combinada com o
cercos às bases de distribuição da
PETOBRÁS.
O Brasil é um grande produtor de petróleo, a custos
Aponto alguns aspectos negativos inferiores aos vigentes no mercado internacional e
pode se aproveitar deste fato, dando competitividade
desta política, que somente
favorece as grandes distribuidoras à sua economia

absurdo, ainda maior, de uma
ociosidade de mais de 25% no
parque de refino nacional; Além
disso as exportações de óleo cru
dispararam, deixando o país de se
beneficiar com o valor agregado
proporcionado pelo refino.
No período de janeiro a novembro
de 2017, as importações de
gasolina e as de diesel explodiram,
chegando ao absurdo de mais de
200 milhões de barris, nível jamais
alcançado, nem mesmo quando
nossa economia apresentava bom
desempenho.
Esta brincadeira de mau gosto
custou ao país, nos últimos doze
meses pelo menos uns US$ 8,00
bilhões em importações.
Sendo o revendedor o último
elo de uma cadeia que inclui,
também, importadores, refinadores,
formuladores, transportadores e
distribuidoras, ele é, ainda, acusado
de ser o VILÃO desta política,
ditada pelos que hoje comandam a
PETROBRÁS.
Os dados da ANP mostram que
os preços da gasolina aumentaram
9,40% em 2017, quatro vezes
mais do que a inflação (2,07%
pelo INPC). No GLP, produto de
amplo consumo pela população
mais pobre, o sacrifício é ainda
maior, traduzido em uma majoração
superior a 16,30%, já descontada
a inflação. A maior majoração dos
últimos 15 anos.
É hora de rever esta insensata
política, sem prejudicar a
PETROBRÁS – e isto é possível –
em benefício de nossa economia.
*Ricardo Maranhão, engenheiro é
Conselheiro da AEPET e do Clube
de Engenharia.

