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CATEGORIA APROVA GREVE NO DIA 24

A HORA É AGORA!

P

A assembleia também aprovou que o Sindipetro-LP proponha a formação de um Comando Nacional
de Greve, com representantes dos 17 sindipetros e demais entidades co-irmãs

or ampla maioria de votos, os petroleiros
(as) do Litoral Paulista aprovaram o
indicativo da FNP de greve de 24 horas
nesta sexta-feira (24/07). A decisão, que incluiu
a aprovação da assembleia permanente e
estado de greve, foi tomada em assembleia na
noite de segunda-feira (20/07), na sede e subsede do Sindicato.
Nas plataformas de Merluza e Mexilhão,
onde também houve votação, a maior parte
dos trabalhadores se posicionaram contra a
mobilização.
Um dos eixos da paralisação nacional
é a luta contra a venda de ativos de Dilma/
Bendine e o PLS de José Serra.

Diante do risco iminente de privatização da
empresa, através do plano de negócios e da
tentativa de entrega do pré-sal ao estrangeiro,
um grande consenso na assembleia foi a
necessidade de buscar a união de todos os
sindicatos petroleiros contra este desmonte. De
fato, pelas intervenções feitas, ficou claro que
a Petrobrás vive hoje um dos maiores ataques
já sofridos desde a quebra do monopólio
estatal do petróleo, na década de 1990.
A assembleia também aprovou que
o Sindipetro-LP proponha a formação de
um Comando Nacional de Greve, com
representantes dos 17 sindipetros e demais
entidades co-irmãs, para construir um calendário

de luta. Essa ação será encaminhada por meio
de ofício a todas as entidades.
Além disso, também foi aprovada a
proposta de formação de comitês de base
para garantir que os trabalhadores participem
efetivamente dos rumos das mobilizações.
Para garantir que esta luta não fique
restrita aos muros da Petrobrás, o SindipetroLP irá encaminhar pedido de apoio às
entidades sindicais da região e de todo país.
A greve desta sexta-feira deve ser apenas
o início de uma grande luta em defesa da
Petrobrás e da soberania nacional do país.
Por isso, toda a população brasileira deve se
somar a esta enorme tarefa. A hora é agora!
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BACIA DE SANTOS

9ª PLATAFORMA TERCEIRIZADA
MENOS SOBERANIA PARA O PAÍS, LUCRO PARA OS ESTRANGEIROS
Para as multinacionais o lucro, para a Petrobrás e para o país, recai todo ônus e a responsabilidade
de fiscalizar estas embarcações, tarefa nem sempre cumprida com êxito pela companhia

M

ais um navio FPSO foi ancorado na Bacia de
Santos no dia 29 de junho, contabilizando
nove embarcações afretadas (terceirização)
para exploração do pré-sal brasileiro só nesta região.
O navio-plataforma FPSO Cidade de Itaguaí está
ancorado na Área de Iracema Norte do campo de Lula,
no litoral do Rio de Janeiro.
Em meio aos anúncios da Petrobrás de cortes
nos investimentos, venda de ativos, demissões de
terceirizados e próprios sofrendo com redução do
quadro mínimo, as empresas que operam na bacia de
Santos colecionam altas de produção e tem dobrado
o lucro de suas matrizes, enquanto a companhia
brasileira se declara incapaz de tocar os projetos
sozinhos.
Nove navios afretados exploram o gás e o petróleo
nacional na bacia de Santos, retirado com tecnologia
brasileira, desenvolvida por técnicos da Petrobrás,
mas na hora do “melhor da festa”, da produção de
petróleo, acaba entregando o controle de bandeja
para multinacionais., O país também entregou sua
costa litorânea, muito bem guardada por embarcações
de diferentes países, que exploram o pré-sal.
A nova embarcação será operada pelo consórcio
em parceria com a Petrobrás, que tem 65% de
participação, juntamente com BG E&P Brasil Ltda, com
25%, e Petrogal Brasil SA, com 10% do contrato.
Ao contrário da Petrobrás, que tem que apresentar
seus resultados aos acionistas e à nação, as empresas
estrangeiras são blindadas à “especulação” do
mercado, sendo que não há informações de fácil
acesso do público sobre suas atividades no Brasil.
Encontramos poucas informações sobre as
empresas com negócios com a Petrobrás, mas vemos
que mesmo num contexto de queda dos preços do
petróleo, algumas, como a Galp Energia, empresa
matriz da Petrogal Brasil SA, com atividades em
blocos BM-S8, BM-S11, BM-S24 e no Amazonas
conseguiu registrar um aumento de 20% dos lucros
em 2014. No relatório da empresa, as atividades no
país ganham capítulo especial: “Durante o trimestre
(2014), destacam-se as atividades de E&P realizadas
no Brasil”. (http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/
docs/FR53803.pdf). Diferente da Petrobrás, única
empresa no mundo que vê o refino como prejuízo
nas transações comerciais, a Galp justifica os bons
números devido ao fato de não ser apenas uma
companhia de exploração e produção, mas também
de refinação e ligada ao gás natural, o que permitiu
compensar um desempenho operacional penalizado
pelas cotações da matéria-prima.
Assim como as estrangeiras que compõe o
consórcio da FPSO Cidade Itaguaí, empresas como
Modec, Schanin e BW Offshore, estão faturando
alto em terras brasileiras, mesmo com incidentes e
acidentes, como no caso da explosão que matou nove
pessoas e deixou 26 feridas, na FPSO Cidade São
Mateus, no Espírito Santo, operada pela norueguesa
BW Offshore.
Para as multinacionais o lucro, para a Petrobrás
e para o país, recai todo ônus e a responsabilidade
de fiscalizar estas embarcações, tarefa nem sempre
cumprida com êxito pela companhia, que delega às

estrangeiras total autonomia nas operações.
A saída é a mobilização
Seguimos para um enfrentamento direto contra diretoria da
Petrobrás e Governo Federal, que promovem a privatização da
companhia, obedecendo às exigências do mercado aos países
endividados. Diferente da Grécia, que teve a chance de com o
apoio do povo dizer NÃO aos desmandos do FMI, mas retrocedeu
mediante a assédio dos dirigentes do fundo monetário, o governo
brasileiro e acionistas têm demonstrado compromisso exclusivo com
os investidores e colocam na conta do trabalhador os “prejuízos”
causados por ingerência e pela politicagem feita na estatal.
Enquanto as afretadas faturam nas costas do povo brasileiro,
ainda arriscam a vida de trabalhadores e quem sofre com as sanções
e outros prejuízos é a Petrobrás, que acumula processos em todas as
esferas da justiça nacional e internacional.
As demonstrações de insatisfação com a situação da empresa são
cada dia mais compartilhada entre os trabalhadores, que durante
conversas com a diretoria do Sindipetro-LP nas bases e também no
Sindicato se declaram favoráveis a uma grande mobilização. Também
observamos manifestações na fan page do Sindipetro-LP no Facebook,
onde ocorrem grandes debates sobre o futuro da empresa.
Basta de tratarem a Petrobrás como balcão de negócios e
politicagem! Vamos à luta, companheiros! Em defesa do Sistema
Petrobrás, do Brasil e da força do trabalhador!

9º CONGRESSO

FNP APROVA CALENDÁRIO DE LUTAS CONTRA VENDA
DE ATIVOS DE DILMA/BENDINE E O PLS DE SERRA
Além da greve no dia 24, foram aprovados um dia nacional de agitação (16/8), uma plenária
nacional unificada (29/8) e uma jornada de lutas contra os leilões do petróleo em outubro

A

Plenária Final do 9º Congresso
da Federação Nacional dos
Petroleiros, realizada no dia 19,
no Rio, aprovou - além da greve no dia
24 - um calendário de lutas até outubro
contra a venda de ativos de Dilma/
Bendine e contra o PLS de José Serra.
A Carta do Rio, documento que
explicita a posição da FNP em relação
à crise na Petrobrás e os ataques que
vêm sofrendo a empresa, também foi
aprovada. Com isso, é reafirmada a
busca pela unidade dos 17 sindipetros e
de toda a categoria petroleira para lutar
em defesa dos direitos dos trabalhadores
próprios e terceirizados e por uma
Petrobras 100% pública e estatal.
ACT: PAUTA E CALENDÁRIO
O 9º Congresso também aprovou
as bandeiras centrais e um calendário
de mobilizações da Campanha
Reivindicatória deste ano. Além da greve
de 24 horas já nesta sexta-feira (24/7),

foram aprovados um dia nacional de
agitação (16/8), uma plenária nacional
unificada (29/8) e uma jornada de lutas
contra os leilões do petróleo em outubro,
entre outras datas.
Para a FNP e seus sindicatos a
defesa da Petrobrás não se contrapõe
à pauta específica da categoria. E, por
isso, discordamos da escolha feita pela
FUP de eleger a defesa da Petrobrás
como pauta única da campanha. O
melhor exemplo foi a campanha de
2013, quando lutamos contra o leilão
do Campo de Libra e pela nossa pauta
específica. Colocar a luta contra os
ataques à Petrobrás como nossa única
pauta alivia o governo, permitindo que
não tenhamos aumento salarial nem
melhoria nos benefícios sociais que estão
no nosso acordo coletivo. Afinal, tem sido
essa a política em nível nacional: colocar
os trabalhadores para pagarem a conta
da crise econômica.
Além disso, a defesa da Petrobrás

não é somente lutar contra o projeto de
lei de José Serra, como tem feito a FUP.
A defesa da Petrobrás é também a luta
contra o plano de desinvestimento e o
processo de privatização em fatias que
está em curso, capitaneado pelo governo
Dilma.
Ao fazer essa opção, a FUP e seus
sindicatos poupam e fazem vistas
grossas aos ataques do governo
federal, desviando todos os holofotes
sobre o projeto de Serra. Afinal, nada
de aumento salarial e críticas brandas
ao Plano de Negócios – o maior
ataque à companhia desde a quebra
do monopólio de FHC – é tudo o que
Dillma quer.
Para defender a Petrobrás de
maneira consequente, é preciso
romper com o governo e atuar de
maneira independente para mobilizar
a categoria contra a venda de ativos
de Dilma/Bendine e contra o PLS de
José Serra.

BANDEIRAS CENTRAIS APROVADAS PARA A CAMPANHA REIVINDICATÓRIA
» Reposição da inflação pelo maior índice, mais
aumento real no salário base de 10%;
» Incorporação da RMNR;
» Primeirização do Benefício Farmácia e AMS
100% custeada pela Petrobrás;
» Reposição de níveis sonegados aos
aposentados e reintegração plena dos anistiados;
» Recomposição do efetivo e primeirização;
» Abono acompanhamento para dependente doente;

» Garantia nos contratos da Petrobrás da licença
maternidade (6 meses) e auxílio creche para
terceirizados;
» Garantia do emprego com retorno das obras;
» Acordo único do Sistema Petrobrás;
» Redução da carga horária para pais e mães
com crianças com necessidades especiais;
» Auxílio alimentação para área operacional (50%
do valor do auxílio almoço).

PETROLINO meteBRONCA!
EDISA
Tem mágica na licitação. Um ex -gerente do Naiex (Núcleo de Apoio a importação e Exportação),que tem um histórico pra lá de nebuloso, voltou à Petrobrás
após mais de 35 anos de serviços prestados, em benefício próprio. O cidadão,
que tem fama de ser ligado ao alto escalão da estatal, ganhou de forma mágica
a licitação das atividades de importação de equipamentos. Tô querendo saber
como foi esse processo de licitação.
Tá ruim de engolir. A crise hídrica resolveu bater à porta do Edisa. Numa bela
tarde, de sexta-feira, as torneiras secaram. A rapaziada achou que tava no Saara
porque nenhuma gota caia. E quando todo mundo menos esperou a água voltou,
mas tava amarelada. A coisa tá ruim mesmo. Que dureza!
Nem O Fred Krueguer faz tão bem! A chamada “redução de gastos operacionais”, apresentada como uma das alternativas para diminuir custos no novo Pla-

no de Negócios, atingiu em cheioo o periódico dos petroleiros. A companhia tá
cortando exame ergométrico e urológico, realizados em homens a partir dos 50
anos. A rapaziada tá pagando caro pela crise da empresa e pela corrupção. Nem
o Fred Krueguer ia fazer um serviço tão bem feito. Haja corte!
RPBC
Meia volta, volver! Foi divulgado na intranet da RPBC que ia rolar um treinamento do exército, intitulado Operação Anhaguera. Segundo o informe, o foco
do trabalho é o preparo militar para garantir o funcionamento e a integridade
patrimonial de empresas relevantes para a sociedade. Pelo andar da carruagem,
desinvestimentos, privatização, é pra ficar com a pulga atrás da orelha. Querem
proteger a Petrobrás de quem e para quem? Em 1995 já sofremos com a repressão do exército, que ocupou várias refinarias contra uma greve legítima. O que
eu sei é que no final das contas cancelaram o treinamento e nada disseram. É
melhor ficar de olho!

EXPEDIENTE
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 - Sub-sede Cubatão: Rua Assembléia de Deus nº 39, segundo andar- Tel.: (12) 3887.1816- Coord. de Imprensa: Raíra Coppola - Edição: Leandro Olímpio, Silvio Muniz e Carolina Mesquita - Contatos
(13) 99137.8145 / 3202 1104- Diagramação: Carolina Mesquita - E-mail: imprensa@sindipetrosantos.com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: Gráfica Diário do Litoral - Tiragem: 3000 exemplares
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Raio-x da composição do Conselho de Administração revela que
interesses privados conduzem a política da companhia

cenário que descrevemos abaixo
é fictício.
Imagine um sindicato que diz
lutar pelos trabalhadores e contra os
desmandos da empresa. Este sindicato
resolve eleger representantes de base
que terão o poder de definir os rumos
da entidade. Em uma eleição nada
democrática, sem a participação dos
associados, o Sindicato resolve indicar
sem eleição trabalhadores que ocupam
funções de gerência. Perguntamos:
esses indicados irão definir quais
interesses? Irão atuar a serviço das
necessidades da categoria ou da
empresa? Nos parece óbvia a resposta.
O cenário que descrevemos abaixo é
real.
O C.A da Petrobrás, acima da própria
Diretoria Executiva no organograma da
empresa, é formado por 20 membros
– sendo 10 titulares e 10 suplentes. Os
mais de 90 mil empregados próprios
não participam da escolha desses
cargos, tendo o direito de escolher
apenas um deles, que ainda assim sofre
várias restrições.
O C.A está tomado por senhores
que representam os interesses do
mercado, com postos estratégicos em
grandes multinacionais. Além de ser
comandado pelo presidente da Vale,
Murilo Ferreira, abriga representantes
que trabalham para o Pão de Açucar,
Itaú (representante dos acionistas
minoritários), além de economistas e
acadêmicos que ajudam a defender
interesses de mercado. Alguns
especuladores, citados como membros
de associações de “investidores”,
MURILO PINTO DE O. FERREIRA

engrossam um time cuja formação e
atuação é claramente contrária à defesa
de uma empresa de caráter público, a
serviço dos interesses do povo brasileiro
e não dos acionistas.
Essa composição, articulada e
definida pelo governo Dilma (acionista
controlador), não é obra do acaso.
Escolhidos recentemente após os
escândalos da operação Lava Jato,
seguem a mesma lógica da equipe
escolhida pela presidência para enfrentar
a crise econômica e social que vive o
país. Joaquim Levy, como ministro da
Fazenda, e Kátia Abreu, como ministra da
Agricultura, demonstram que a política
é a mesma: nomes reconhecidamente
agradáveis ao mercado.
Não por acaso, a política aplicada
é de penalização aos trabalhadores e
“anistia” aos verdadeiros responsáveis
pela crise. Na Petrobrás, venda de
ativos, desmonte do patrimônio
nacional, arrocho e desemprego em
massa de terceirizados. Nacionalmente,
ataques ao seguro-desemprego, PIS,
pensão por morte, aposentadorias e,
mais recentemente, redução da jornada
de trabalho com redução salarial.
Enquanto esses Conselheiros
indicam a venda do nosso patrimônio,
aumentam ainda mais seus privilégios.
Em 29 de abril deliberaram um
aumento de 8,09% em seus salários. Na
assembleia de Acionistas, realizada
no dia 1º de julho, aprovaram também
a criação de suplência no Conselho,
aumentando em R$ 754.055,99 os gastos
com os Conselheiros.
Por isso, o Sindipetro-LP e a FNP
LUCIANO GALVÃO COUTINHO

Presidente do CA
da Petrobrás e
Presidente da Vale
desde 2011
Suplente: Clóvis
Torres Júnior –
Consultor geral da
Vale e do Conselho
Diretor do Instituto
Brasileiro de
Mineração (Ibram)

ALDEMIR BENDINE

GUILHERME AFFONSO FERREIRA
Presidente da
empresa de
investimentos
Bahema
Participações,
atua no mercado
de capitais e
financeiro desde
1978 - Suplente:
Gustavo Rocha
Gattass
– professor UFRJ

ROBERTO DA CUNHA CASTELLO
Ex-diretor financeiro
da Vale; Fundação
Getúlio Vargas (FGV)
Suplente: João Victor
Issler – Fundação
Getúlio Vargas (FGV),
Doutor em Economia
pela University Of
California (EUA)

Presidente do
BNDES
Suplente: Júlio
Cesar Maciel
Ramundo Superintendente
da Área de
Inclusão
Social do BNDES

LUIZ AUGUSTO FRAGA NAVARRO

SEGEN FARID ESTEFEN
Professor da
Universidade Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ)
Suplente: Carlos
Antonio Levi
da Conceição engenheiro naval
pela UFRJ, professor
e o atual reitor da
Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Advogado, Consultor
Legislativo do Senado
e ex-SecretárioExecutivo da CGU
- Suplente: Dan
Antonio Marinho
Conrado – Presidente
do CA da Vale, diretor
executivo da Previ, exdiretor de marketing e
comunicações do BB

Ex-presidente do
Banco do Brasil
Suplente: Ivan de
Souza Monteiro –
ex-vice-presidente
de Gestão
Financeira e de
Relações com
Investidores do BB

defendem eleição direta para todos
os cargos da Diretoria Executiva e do
CA da Petrobrás. É preciso acabar
com a indicação política de cargos
na empresa. Apenas trabalhadores
de carreira, com cargos revogáveis
a qualquer momento e sem direito à
reeleição, devem concorrer aos cargos.
Além disso, os salários da Diretoria
Executiva e do CA não podem
ultrapassar 3 salários médios de nível
superior. Hoje, se paga R$ 2,5 milhões
por ano para cada diretor executivo, ou
seja, R$ 208 mil por mês. É um absurdo
se lembrarmos que a maioria desses
membros já gozam de uma vida cheia
de privilégios com seus altos salários na
iniciativa privada. Não podemos admitir
que, enquanto se fala em reduzir custos
na base da privatização, os petroleiros
e a população sejam obrigados a
engordar ainda mais a conta bancária
destes milionários.
Em nossa opinião, este é o caminho
para retomarmos uma Petrobrás
que esteja a serviço da soberania
nacional e não refém dos interesses
dos especuladores, que conspiram
diariamente pela privatização da
companhia. Resgatando o início
do texto, fazemos uma reflexão: se
nos parece absurda a ideia de um
Sindicato confiar em quem representa
os interesses da empresa, não seria
também absurda a ideia de um governo
que diz representar a maior parte do
povo confiar naqueles que representam
a minoria? Nos dois casos, o crime
cometido é um só: confiar o nosso futuro
aos nossos inimigos.

LUIZ NELSON GUEDES
Coordenador do
Comitê de Auditoria
do Grupo Pão de
Açúcar, professor
da USP
Suplente:
Jeronimo Antunes
- conselheiro de
administração e
coordenador do
comitê de auditoria
da SABESP

WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO
Superintendente
de Renda Variável
do Itaú Unibanco
Banco Múltiplo
S/A , foi presidente
da Associação de
Investidores no mercado
de capitais (AMEC)
- Suplente: Francisco
Petros Oliveira Lima
Papathanasiadis,
advogado e economista
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QUEM DEFINE OS RUMOS DA PETROBRÁS?

