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DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS  
PROMOVE PALESTRA SOBRE BENEFÍCIO FARMÁCIA

Acontece no próximo dia 23 de julho, segunda-
-feira, mais uma atividade do Departamento de 
Aposentados e Pensionistas. Dessa vez, o even-
to será dividido em duas partes. A primeira, que 
acontece às 16h, terá uma palestra sobre Petros 
e RMNR, que será conduzida pelo coordenador do 
Sindipetro-LP e secretário-geral da FNP, Adaedson 
Costa. Na segunda parte haverá uma apresen-
tação do novo Benefício Farmácia. A exposição, 
que começa às 17h, será feita por representantes 
da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS).

A atividade acontece na sede, em Santos, e na 
subsede, em São Sebastião, por videoconferência. 

O novo modelo do Benefício Farmácia foi im-
plementado no dia 1º de junho de 2018. No novo 
modelo não há mais o desconto fixo mensal. Com 
o novo modelo, não haverá mais cobrança de pa-
gamentos mensais descontados nos holerites. Na 
nova modalidade haverá desconto somente quando 
o convênio for utilizado. 

Participe! Aproveite a oportunidade para sanar 
todas as suas dúvidas!

POR QUE A GASOLINA 
É TÃO CARA?

PÁG. 08

QUEM É IVAN 
MONTEIRO?

PÁG. 07

FESTA DE POSSE NO  
DIA 28 DE JULHO

PÁG. 03
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RESOLUÇÃO 23 – 2018

A Resolução 23-2018 
do Ministério do Pla-
nejamento, Desenvol-

vimento e Gestão alterou as 
regras de custeio dos planos 
de saúde das estatais. O 
objetivo, de acordo com as 
resoluções, é colocar uma 
trava no que eles chamam de 
“crescimento acelerado dos 
gastos” com plano de saúde 
das empresas estatais.

 Segundo informações divul-
gadas, o percentual dos gas-
tos de saúde com funcioná-
rios ativos e inativos na folha 
de salários do ano passado, 
acrescido de uma margem de 
10% ou o limite máximo de 
8% da folha – o que for me-
nor- será o teto para as em-
presas custearem os planos 
das companhias estatais por 
autogestão.

As novas medidas são 
mais uma forma de destruir a 
necessidade de melhoria da 
governança nas empresas 
públicas, reforçando o pro-
pósito do governo federal de 
sucateamento das estatais, 
mirando-se na privatização 

como objetivo final.
Frente a essa ameaça, 

a Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP) vai lutar 
e defender os direitos dos 
trabalhadores ativos e apo-
sentados.

Principais pontos da Reso-
lução 23

1 - Atualmente, a fórmula de 
custeio da AMS está prote-
gida pelo acordo coletivo da 
categoria e é administrado 
pela própria Petrobrás, ou 
seja, não há custos adicionais 
aos beneficiários para gerir 
o plano. Ao final da vigência 
de nosso acordo coletivo, 
em setembro de 2019, se a 
Petrobrás aplicar o que de-
termina a Resolução 23, a 
autogestão do plano de saú-
de não poderá mais ser feita 
pela companhia, que deverá 
contratar uma empresa ter-
ceirizada para administrar o 
plano. Com isso, o plano de 
saúde ficará mais caro para 
os petroleiros, pois deverá ar-
car com os custos da gestão 
do plano.

2 – Com a aplicação da 

AMS E BENEFÍCIO FARMÁCIA O QUE MUDA?

Resolução 23, a Petrobrás 
não poderá mais anunciar em 
seus editais para concurso 
público que fornece plano de 
saúde aos seus empregados. 
Ou seja, ao não indicar o 
benefício nos editais de con-
curso público, mesmo estan-
do em nosso acordo coletivo, 
estender o benefício para os 
futuros novos empregados 
será uma liberalidade da em-
presa, e não mais um direito 
aos futuros empregados. 

3 – O custeio dos planos de 
saúde passaram a ser, obri-
gatoriamente, de no máximo 
50/50 (50% pago pelo usuá-

rio e 50% pago pela empre-
sa). Se hoje, com a fórmula 
30/70, já é oneroso para o 
beneficiário, o custeio de me-
tade do plano, acrescido do 
custo de gestão do convênio, 
irá encarecer ainda mais os 
trabalhadores.

4 – O plano de saúde para 
aposentados, que hoje está 
garantido em acordo coletivo 
também com a fórmula 30/70, 
de acordo com a resolução 
não poderá ser mais custeado 
pela Petrobrás. Assim, quem 
quiser continuar com o plano 
de saúde da empresa terá 
que pagar 100% do custo. 

O PETRÓLEO 
É DO BRASIL!
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VENHA COMEMORAR CONOSCO!

SINDIPETRO-LP PROMOVE FESTA DE 
POSSE NO PRÓXIMO DIA 28 DE JULHO
No dia 28 de julho (sábado) os 

associados e dependentes 
habilitados do Sindipetro-LP 

têm compromisso marcado - a festa 
de posse da nova Diretoria. O evento 
acontecerá  das 12h00 às 20h00 na 
sede do Sindicato, em Santos, com 
direito a churrasco, música ao vivo e 
bebidas (cerveja, água e refrigerante).

Os interessados devem entrar em 
contato através do telefone 3202 1100 
ou comparecer à nossa sede para 
fazer a inscrição. O prazo é até às 18h 

do dia 16 de julho. Só poderão partici-
par do evento associados e dependen-
tes regularmente habilitados, ou seja,  
pais, cônjuge, filhos menores de 21 
anos ou até 24 anos se estiver cursan-
do a faculdade. 

No dia do evento é necessário apre-
sentar a carteirinha de sócio ou docu-
mento de identificação com foto, sem 
isso não será permitida a entrada.

A nova Diretoria conduzirá as lutas 
da categoria pelos próximos três anos 
(2018-2021).

O prazo para inscrição 
é até o dia 15 de julho

CHEGA DE GESTORES!

DEFESA DA SOBERANIA E DIGNIDADE DO TRABALHADOR DEVEM 
SER AS PALAVRAS DE ORDEM NESSAS  ELEIÇÕES

Desde que mundo é mundo, em vários momentos de nossa 
história, se repete a demonização de políticos, para lançar pesso-
as de fora do circulo vicioso da política: geralmente empresários, 
administradores de empresas com reputação e fortuna que os co-
locam acima de qualquer suspeita. Também não é raro lançarem 
pessoas da área da comunicação, apresentadores de programas 
de TV, jornalistas, atletas, artistas e nessa busca por renovação 
temos hoje o congresso mais conservador desde 1964.

Desiludidos em votar em políticos de carreira, a população 
tem ido na onda da vez, que é eleger gestores. Nessa levada, a 
população da cidade de São Paulo elegeu João Dória, apresen-
tador de TV e empresário, dono da Lide, empresa criada para 
aproximar políticos de empresários. Ainda com discurso de “o di-
ferente na política”, Dória fez o mesmo que seu colega do PSDB, 
José Serra, quebrando a promessa de terminar seu mandado 
como prefeito.

O congresso tem mais empresários do que trabalhadores e é 
por isso que todas as propostas que favorecem setores como o 
agronegócio, a indústria e o setor financeiro são aprovadas com 
folga pelas bancadas patrocinadas.

Não há vácuo na política. Quando escolhemos votar seduzidos 
por propaganda eleitoreira, porque seu artista preferido indicou, 
ou mesmo porque o amigo do seu amigo é próximo de determi-
nado candidato, abrimos mão de escolher alguém que represen-
te nossos ideais, que entenda nosso lado e que não tenha rabo 
preso com empresários.

A máxima de que trabalhador vota em trabalhador nunca foi tão 
apropriada como hoje. Devemos ficar atentos ao canto da sereia, 
que se repete a cada dois anos, seja nas eleições nacionais ou 
regionais.

Não será um sujeito que não tem trabalho nem para escolher a 
roupa que vai usar durante o dia, que vai lutar pelo seu direito a 
saúde, educação, segurança e emprego digno.

A mudança na política nacional tem que partir de nós, eleito-
res, trabalhadores e trabalhadoras, que sabem o quão duro é 
conquistar o suado salário no fim do mês e manter as contas em 
ordem.

Vamos defender nosso país escolhendo candidatos que repre-
sentem o trabalhador e defenda nossa soberania! O país é nos-
so, o voto é nosso. O petróleo é do Brasil!
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VITÓRIA HISTÓRICA: 

TST DECIDE EM FAVOR DOS TRABALHADORES 
SOBRE CÁLCULO DE ADICIONAIS NA RMNR
Uma vitória histórica. Esta é a 

definição ao que se seguiu 
após mais de 10 horas de 

audiência, sobre o reconhecimento 
do direito aos adicionais sobre a 
Complementação da Remuneração 
Mínima por Nível e Regime (RMNR).

Depois de uma disputa apertada, 
decidida pelo pleno do TSTs, em 
Brasília, os petroleiros venceram 
a direção da Petrobrás, com um 
placar de 13 x 12. A decisão foi 
tomada no dia 21 de junho no 
julgamento de incidente de recurso 
repetitivo e será aplicada a todos os 
casos semelhantes em tramitação 
na Justiça do Trabalho.

A direção da Petrobrás irá tentar 
ainda recorrer com embargos de 
declaração ao próprio TST e, depois, 
com recurso extraordinário ao 
Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, para o jurídico da 
FNP, deverá prevalecer a tese do 
relator, ministro Alberto Bresciani. 
Para o ministro, deve ser atendido o 
pedido dos funcionários para que os 
adicionais de origem constitucional 
e legal destinados a remunerar 
condições de trabalho especiais não 
possam ser incluídos na base de 
cálculo de complemento da RMNR, 
sob pena de ofensa ao princípio da 
isonomia. É o exemplo dos adicionais 
referentes à jornada noturna, 
insalubridade, periculosidade e horas 
extras.

A discussão se arrasta desde a 
década de 60, quando se pedia 

a diferenciação salarial entre 
os trabalhadores dos prédios 
administrativos dos da área 
operacional. Com a criação da RMNR 
em meados de 2007, ficou explicitada 
a tese dos petroleiros de que a 
Petrobrás não pagava os adicionais 
constitucionalmente garantidos aos 
trabalhadores, como HRA, adicional 
noturno e a periculosidade, dentre 
outros adicionais.

De lá para cá, a discussão virou 
ação e ganhou os tribunais do Brasil 
e hoje reúne sete mil processos 
individuais e 47 coletivos movidos 
por trabalhadores, envolvendo cerca 
de 20 entidades sindicais.  

A vitória dos trabalhadores foi 
conquistada pelo empenho de todos: 
dos companheiros e companheiras 
que participaram das audiências 
e das caravanas para o TST; dos 

funcionários dos sindicatos, que 
se esforçaram em juntar provas, 
documentos e capitar os melhores 
exemplos que representassem 
todos os petroleiros; e dos diretores 
sindicais e advogados que se 
empenharam nas campanhas de 
convencimento dos ministros, com 
incursões periódicas aos gabinetes, 
principalmente dos mais reticentes, 
mas que por fim, foram convencidos 
em favor dos trabalhadores.

“Graças aos nossos esforços 
conseguimos convencer os 13 
ministros em favor da tese da 
categoria. A Petrobrás tentou 
convencê-los de que a decisão 
submeteria a empresa a um rombo 
financeiro, mas comprovamos que a 
folha de pagamento dos funcionários 
da companhia representa cerca de 
7% da receita da empresa. Isso em 

termos corporativos é muito baixo, 
ainda mais se tratando de uma 
petroleira do porte da Petrobrás. 
Têm empresas, inclusive estatais, 
que a despesa com funcionários 
é de 30% e até 70% da receita. 
Venceu o respeito aos direitos 
constitucionalmente garantidos ao 
trabalhador”. “Agora é só recuperar 
o fôlego e defender o nosso maior 
patrimônio contra as privatizações”, 
concluiu Adaedson Costa, 
coordenador do Sindipetro-LP.

Próximos passos
Os efeitos da decisão do TST 

não são imediatos. Os processos 
que hoje já estão em andamento, 
correrão pelos tramites normal. 
Aos que estão com processos em 
fase de execução, aguardando 
cálculo, o jurídico entrará em 

HISTÓRICO DA RMNR 
ATÉ A VITÓRIA, NO TST
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contato, noticiando quando forem 
executados. As ações que estavam 
suspensas, após petição, ação 
rescisória, oficializar a vara sobre a 
suspensão etc, serão encaminhadas 
para julgamento. Há ainda as ações 
que questionam valores, neste caso 
também correrá como de costume, 
sem nenhum benefício por causa da 
decisão do TST. 

As ações que já foram julgadas 
e que tiveram decisão como 
improcedentes, continuam 
improcedentes. No entanto, o jurídico 
irá estudar o melhor remédio para 
alterar essa situação.  Quem saiu 
no PIDV de 2014, quando o cálculo 
da rescisão era feito sobre a RMNR, 
poderá procurar seus direitos na 
justiça para recalculo. Quem se 
aposentou recentemente também 
poderá iniciar ação contra a Petros 
para fazer revisão da aposentadoria. 

Já os que ainda não entraram 
com ação também podem procurar 
o sindicato para tirar dúvidas e 
providenciar a documentação 
necessária. 

Fique atento! Com essa vitória, 
vários escritórios de advocacia irão 
tentar se aproveitar da decisão para 
conseguir novos clientes. Alertamos 
aos petroleiros para que procurem 
apenas o jurídico do sindicato, que 
já têm ações vitoriosas e domina o 
assunto e foi um dos responsáveis 
pela decisão do TST. Para mais 
informações, sobre como anda 
sua ação da RMNR, tirar dúvidas 

e demais ações, ligue para o 
jurídico para agendar um horário. O 
telefone do jurídico em Santos é (13) 
3202-1101. Na subsede, em São 
Sebastião, o agendamento deve ser 
feito pelos números (12) 3892-1484 
ou 3892-5155.

Mais uma prova da importância 
do sindicato. Associe-se!

Aos não associados, a vitória 
sobre a Petrobrás em um processo 
que irá aumentar em até 35% 
a remuneração do trabalhador 
da área operacional é uma 
demonstração da importância da 
união da força da categoria em 
defesa de seus direitos. Esta é uma 
importante oportunidade para quem 
está só tornar-se sócio.

Graças ao papel do sindicato, 
representando os interesses dos 
trabalhadores de maneira geral, 
temos conquistado grandes vitórias 
para todos. Porém, dentre as 
brechas que o direito encontra em 
benefício de seus clientes (como no 
caso de poderosas empresas como 
a Petrobrás e Petros), algumas 
decisões judiciais tem abrangência 
apenas aos associados 
representados por sua entidade 
sindical.

Por isso, procure o sindicato, ou 
acesse o site www.sindipetrolp.
org.br/sindicalize-se, preencha o 
formulário de inscrição, assine e 
envie através do e-mail secretaria@
sindipetrosantos.com.br

DE MÃO BEIJADA PARA ESTRANGEIROS

DEPUTADOS APROVAM TEXTO QUE 
ENTREGA A CESSÃO ONEROSA 

Mais uma tentativa de entregar 
a soberania nacional está prestes 
a ser concluída. O plenário da 
Câmara aprovou no dia 20 de 
junho, por 217 votos a 57 e 4 
abstenções, o texto-base da 
proposta permite à Petrobras 
transferir ou negociar até 70% dos 
campos da cessão onerosa do 
pré-sal na Bacia de Santos. 

A Cessão Onerosa é um 
contrato celebrado entre 
a Petrobrás e a União, 
conforme estabelecido na Lei 
Nº 12.276/2010, no qual a 
companhia entregou ações à 
União (R$ 74,8 bi) e adquiriu o 
direito de produzir um volume 
total de 5 bilhões de barris de 
petróleo equivalente a partir de 
seis áreas onde a estatal já havia 
conduzido estudos exploratórios. 

A proposta altera trechos da Lei 
12276/2010 e passa a permitir 
a possibilidade de que, em 
casos de revisão do contrato de 
cessão onerosa, seja permitido 
o ressarcimento à petrolífera 
também em barris de petróleo. 

Atualmente, a legislação 
concede exclusividade à 
Petrobrás no exercício das 
atividades de pesquisa e 

produção de petróleo, de 
gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos nessas 
áreas, e proíbe, expressamente, 
sua transferência.

Pela proposta, a cessão 
deverá produzir efeitos até que 
a Petrobrás extraia o número de 
barris equivalentes de petróleo 
definido em respectivo contrato 
de cessão, podendo exceder a 5 
bilhões de barris equivalentes de 
petróleo.

Pelo texto do Projeto de Lei 
8939/2017, a Petrobrás terá de 
manter 30% da participação 
no consórcio formado com a 
empresa parceira e a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) e 
deverá conceder autorização 
prévia e expressa. 

Após a aprovação do texto-
base, os deputados demoraram 
mais de três horas para analisar 
cinco destaques (propostas para 
mudar o texto-base). Ainda assim, 
faltou a análise de três emendas. 
Diante da queda do quórum, o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), retirou o projeto 
da pauta e, com isso, a conclusão 
da votação ficou para uma 
próxima data, ainda não definida.

O TEXTO-BASE DA PROPOSTA PERMITE À 
PETROBRAS TRANSFERIR OU NEGOCIAR ATÉ 
70% DOS CAMPOS DA CESSÃO ONEROSA DO 

PRÉ-SAL NA BACIA DE SANTOS

HISTÓRICO DA RMNR 
ATÉ A VITÓRIA, NO TST
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INCLUSÃO DIGITAL
SINDIPETRO-LP 
INICIA EM JULHO 
NOVAS TURMAS 
Já estão abertas as ins-

crições para o curso de 
inclusão digital da terceira 
idade, que começa no dia 17 
de julho. As aulas serão as 
terças e quintas, das 9h às 
10h. Os interessados devem 
se inscrever, até o próximo 
dia 13 de julho,  na sede do 
Sindipetro-LP, no Departa-
mento de Aposentados e 
Pensionistas (DAP), ou pelo 
telefone 3202-1105. Os alunos 
serão inseridos no mundo 
digital utilizando tablets, 
smartphones e notebooks. 
Participe! Nunca é tarde para 
aprender!

DOE AMOR
SINDICATO PROMOVE 
CAMPANHA DO 
AGASALHO
Pelo terceiro ano consecuti-

vo, a campanha do agasalho 
do Sindipetro-LP volta a mo-
bilizar a categoria petroleira. 
Dessa vez, a iniciativa aconte-
ce até o próximo dia 16 de ju-
lho e vai arrecadar doações de 
roupas, cobertores  em bom 
estado. Esse ano, também va-
mos arrecadar alimentos não 
perecíveis.

Todos podem colaborar fa-
zendo doações nas caixas co-
locadas na sede, em Santos, 
subsede, em São Sebastião e 
no CEPE 2004. Os donativos 
serão entregues a instituições 
de caridade. Participe. Doe!

AULAS DE PILATES

ESTÃO ABERTAS INSCRIÇÕES 
PARA VAGAS REMANESCENTES 

As aulas de Pilates Solo para 
sócios e dependentes do Sindipetro-
LP estão a pleno vapor! As aulas 
acontecem às segundas e quartas, 
das 9h às 10h, e às terças e quintas-
feiras, das 16h às 17h. 

Não há contraindicação para 
a atividade, sendo inclusive 
altamente recomendado para o 
pessoal da terceira idade, por 
inúmeros benefícios, dentre os quais 
destacamos melhora na capacidade 
respiratória, equilíbrio, flexibilidade e 
postura.

Para participar das aulas de Pilates 
Solo é preciso atestado médico, 
comprovando a aptidão física para 
os exercícios. O atestado pode 

ser prescrito por cardiologistas, 
ortopedista ou Clínico Geral. Os 
associados podem contar com a 
avaliação médica de nosso Clínico 
Geral, que atende na sede do 

sindicato de segunda a sexta-feira, 
com horário marcado.

Para agendar um horário com o 
clínico e/ou reservar sua vaga na 
aula de Pilates, ligue para 3202-1100.

SAÚDE

APROVEITE OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO 
SINDIPETRO-LP PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES

Os associados e depen-
dentes habilitados, do Sindi-
petro-LP,  têm à disposição 
uma série de serviços. No 
Departamento Médico,em 
Santos, contamos uma den-
tista especializada em endo-
dontia (tratamento de canal) 
e sem custo. O atendimento 
é 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, sem-
pre 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 suporte com a 
nossa assistente social, Pa-
mela, o horário de atendimen-
to é de segunda a sexta-feira 
das 9h às 15h. Com o intuito 
de proporcionar bem estar 

à categoria, o Sindipetro-LP, 
através da nossa psicóloga 
Marcella Quadros Moretti, 
criou um grupo terapêutico. 
Os encontros são semanais, 
às quintas-feiras, das 14h30 
às 16h30. As turmas serão 
sempre compostas por dez 
pessoas. 

A profissional também aten-
de 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. 



7

QUEM É
IVAN MONTEIRO?

Embora a renúncia de Pedro Pa-
rente da presidência da Petro-
brás seja uma conquista digna 

de ser comemorada pelos petroleiros 
(que, aliás, festejaram na Praça da In-
dependência, em Santos, em evento 
organizado pelo Sindipetro-LP e a Frente 
Sindical Classista), o novo presidente da 
Petrobrás, Ivan Monteiro, está aí para 
nos colocar de volta a realidade. Mon-
teiro assumiu oficialmente a empresa no 
dia 5 de junho, mas já em sua estreia, 
no dia 2, aumentou o preço da gasolina, 
mostrando a que veio: manter a política 
de preços de acordo com as variações 
do mercado internacional e continuar o 
desmonte do Sistema Petrobrás.

Relatos da mídia indicam que Ivan 
Monteiro apenas aceitaria o cargo se 
o governo garantisse não interferir na 
estratégia atual da empresa. No pronun-
ciamento, Temer falou que não haverá 

qualquer interferência na política de pre-
ços da companhia.

Na Petrobrás desde 2015, quando foi 
indicado como diretor financeiro da em-
presa, por Aldemir Bendine, hoje preso 
pela operação Lava Jato por receber 
dinheiro da Odebrecht, Ivan é responsá-
vel por comandar o programa de venda 
de ativos da estatal. 

Engenheiro de formação, Monteiro fez 
carreira no Banco do Brasil. Em 2009, 
chegou à vice-presidência de Finanças, 
Mercado de Capitais e Relações com 
Investidores da instituição. 

Bem visto pelo “mercado”, Monteiro 
era elogiado pelos agentes financeiros 
até quando seu chefe era criticado. À 
época da nomeação de Bendine para o 
comando da Petrobrás, o mercado re-
agiu negativamente ao nome escolhido 
por Dilma Rousseff, mas elogiou a indi-
cação de Monteiro para a diretoria finan-

ceira da estatal. 
O novo presidente da estatal resistiu 

à queda de Bendine e ficou no cargo 
a convite de Parente. Sob a gestão do 
ex-ministro de FHC, Monteiro perseguia 
uma meta de desinvestimentos na Pe-
trobrás de 21 bilhões de dólares para o 
biênio 2017-2018. No início do ano pas-
sado, ele afirmou que a empresa tinha 
uma carteira de ativos de 42 bilhões de 
reais que podiam ser vendidos. 

A greve dos caminhoneiros abriu a 
discussão nacional sobre se a política 
de preços adotada pela Petrobrás é a 
melhor para o Brasil. Está claro para a 
população que a Petrobrás precisa assu-
mir seu papel social e econômico para o 
desenvolvimento do país. 

Cabe a nós, petroleiros, denunciarmos 
o desmonte da maior empresa do país e 
encamparmos uma briga que não é só 
da categoria, mas de todo brasileiro.
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Quatro fatores são responsáveis pela alta dos combustíveis no Brasil: 
preço dos combustíveis em paridade com o mercado internacional; 
diminuição da produção das refinarias do país; aumento das 

importações de derivados de petróleo e alta carga tributaria.

Preço internacional
Desde maio de 2016, quando Pedro Parente foi nomeado presidente 

da Petrobrás por Michel Temer, a política de preços dos combustíveis da 
empresa passou a ser atrelada às variações do mercado internacional. 
Com isso, qualquer fator externo, seja conflito na Síria, ataque terrorista em 
Londres ou uma mensagem twittada por Donald Trump, pode aumentar o 
preço do combustível aqui.

Segundo Parente (que assim como alguns dos nossos, queremos que 
continue longe), essa política aumentaria a competitividade da empresa e 
com isso, valorização de suas ações na bolsa e, consequente, retornaria em 
lucro para os acionistas e investidores. Parente tirava, e seu sucessor, Ivan 
Monteiro, tira dessa conta o papel social da Petrobrás, que por ser parte da 
União, e portanto do povo brasileiro, teria que absorver a volatilidade dos 
preços do mercado estrangeiro, beneficiando diretamente a população. É 
fato que o aumento dos combustíveis dos últimos dois anos foi muito além 
da inflação.

Redução da produção/aumento da importação
Não fosse o bastante manter a Petrobrás apenas como uma empresa 

do ramo de petróleo, dando lucro a investidores e deixando a população 

à mercê da ganância dos empresários donos de postos de combustíveis, 
Temer mandou diminuir a produção nas refinarias do país, que hoje operam 
com menos de 60% de sua capacidade.

Essa redução foi arquitetada para aumentar o custo de produção no país 
e com isso incentivar a importação de derivados de petróleo de países como 
EUA, que hoje importa 80% do combustível que consumimos no Brasil. No 
geral, em 2017 houve aumento de 62,8% das importações de óleo diesel, 
combustível mais consumido do Brasil. Já as compras externas de gasolina, 
de novembro de 2016 ao mesmo mês de 2017 cresceram 53,8%.

Carga Tributária
Atualmente 46% do preço do combustível são para pagar impostos. 

Desses, 30% é de ICMS; 16% Cide Pis/Pasep e Cofins. No mais, 13% são 
custos com etanol anidro, que na composição na bomba representa 27% 
do combustível comercializado, e 12% para a distribuição e revenda. Em 
julho de 2017 o governo aumentou o PIS Cofins incidente sobre a gasolina, 
passando de R$ 0,38 para R$ 0,79 por litro. A medida foi considerada 
burocrática e ineficiente até mesmo para setores da economia que apoiaram 
o novo governo. O aumento do imposto foi alternativa de Temer para driblar 
a decisão do STF, que excluiu o ICMS da base de cálculo desses dois 
tributos.

Ao invés de reduzir o tributo, Temer decidiu dobrar a contribuição e 
aumentar com isso a arrecadação de impostos, acabando com qualquer 
possibilidade de redução no valor do combustível. Juntas, Cide Pis/Pasep e 
Cofins representam hoje cerca de R$ 0,89 no litro do combustível.

POR QUE A GASOLINA É TÃO CARA?


