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DE MENINA DOS OLHOS
NA GERAÇÃO DE EMPREGO A SUCATEAMENTO

O QUE HOUVE COM 
A PETROBRÁS ?
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Não faz muito tempo, os 
trabalhadores do Lito-
ral Paulista encontra-

vam emprego farto e bem remu-
nerado na Refinaria Presidente 
Bernardes de Cubatão (RPBC), 
nos Terminais Transpetro em 
Santos, Cubatão e São Sebas-
tião, Na UTGCA, em Caraguata-
tuba, e em outras empresas de 
grande porte do polo industrial. 
Naquele período, início dos 
anos 2000 e meados de 2015, o 
“peão” não aceitava desaforo de 
chefe, pois podia escolher em 
qual empresa trabalhar, sempre 
em busca de melhores salários 
e benefícios. Periodicamente 
uma leva de trabalhadores era 
reclassificada, tornando-se de 
auxiliares a profissionais de 
suas áreas, recebendo aumento 
de salário e uma nova qualifica-
ção. As sextas, após o expedien-
te nos terminais e refinarias, as 
cidades eram uma festa, com 
centenas de trabalhadores em 
bares, restaurantes e lojas, fa-
zendo a alegria de suas famílias 
ou “pagando o galo”, ritual de 
agradecimento dos trabalhado-
res aos amigos de empresa, por 
terem recebido a tão esperada 
promoção!

Empreiteirópolis foram cons-
truídas para acomodar milhares 
de trabalhadores de diversas 
empresas e consórcios, para a 

ampliação de unidades, para re-
finar o petróleo e gás do pré-sal, 
a menina dos olhos do país, 
naquela época, que garantiria 
pleno emprego, combustível ba-
rato, investimento na prepara-
ção de novos profissionais, com 
sobra para Saúde, Segurança e 
Educação. Na RPBC eram tantos 
trabalhadores, que uma nova 
portaria foi construída, assim 
como refeitório para alimentar 
milhares de pessoas, em mais 
de uma boa refeição por dia. Do 
gerente ao “orelha seca”, todo 
mundo se alimentava igual e fi-
cavam todos satisfeitos. 

Ônibus confortáveis e segu-
ros buscavam cada trabalhador 

praticamente em sua casa, e os 
deixavam após a jornada de tra-
balho. Eram outros tempos, que 
foram substituídos por desmon-
te, redução de salários, perda 
de direitos e aumento dos ris-
cos por doenças ocupacionais, 
com o afrouxamento de normas 
regulamentadoras pelo atual 
governo. O pré-sal tem sido en-
tregue a empresas estrangeiras 
e os royalties que deveriam fi-
nanciar Saúde e Educação, es-
tão agora deixando muito mais 
ricos alguns poucos bilionários.

A operação Lava Jato, inicia-
da para apurar denúncias de 
corrupção na Petrobrás, além 
de beneficiar corruptos confes-

sos, por supostamente entregar 
os mandantes dos crimes que 
estavam sendo cometidos na 
empresa, foi responsável por 
paralisar todas as obras que es-
tavam a pleno vapor e que tor-
nariam o Brasil independente 
do diesel e gasolina de outros 
países, desempregando milha-
res de trabalhadores em nossa 
região e em todo o país. A “caça 
às bruxas” da Lava Jato, ao in-
vés de mirar nos mandantes 
dos crimes, donos e gerentes 
das empresas envolvidas, sus-
pendeu todas as obras, que-
brando a indústria nacional, 
gerando outros milhares de de-
sempregados. 

A “caça às bruxas” da 
Lava Jato, ao invés de 
mirar nos mandantes 
dos crimes, donos e 
gerentes das empresas 
envolvidas, suspendeu 
todas as obras, 
quebrando a indústria 
nacional, gerando 
outros milhares de 
desempregados

‘‘

PARA ONDE FOI 
A PEÃOZADA
QUE ESTAVA AQUI?



Após o impeachment da 
presidente Dilma Rousse-
ff, por pedalada fiscal, e 

que depois foi provada sua ino-
cência, Michel Temer assumiu a 
presidência e tratou de intervir na 
Petrobrás, criando a política de 
paridade do preço de importação 
(PPI), que elevavam os preços dos 
combustíveis ao mercado inter-
nacional. Apesar da produção de 
combustíveis no Brasil ser mais 
barata do que no resto do mun-
do, o que poderia nos beneficiar 
com preços mais baixos, passa-
mos a pagar em dólar e o pre-
ço alto chegou até mesmo para 
quem não tinha carro. 

Em 2018, iniciado o atual go-
verno com a proposta de “mudar 
tudo isso que está aí”, o PPI foi 
mantido e as políticas de impor-
tação foram modificadas para 
favorecer a venda de alimentos, 
carnes, leites e derivados a paí-
ses estrangeiros, encarecendo os 
produtos no mercado, prejudi-
cando milhões de brasileiros, fa-
zendo com que muitos tivessem 
dificuldade de fazer ao menos 
três refeições por dia. 

Quem diria que “mudar tudo 
isso que está aí” seria para piorar 
a vida do trabalhador? Os sindica-
tos disseram. Alertamos todos os 
efeitos danosos das reformas pro-
postas para a terceirização, previ-
dência e nas leis trabalhistas.

O que mudou para o trabalhador?
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O índice de desemprego está 
estagnado em 13,7% há pelo me-
nos dois anos, pois muitos de-
sistiram de procurar emprego 
e portanto não constam como 
“desempregados” o salário míni-
mo diminuiu ao invés de aumen-
tar em quatro anos e o poder de 
compra caiu a padrões pré plano 
real. Em Cubatão, principalmente 
nas unidades Petrobrás, os salá-
rios só não estão piores porque 
os trabalhadores se uniram e 
votaram uma tabela salarial que 
deve ser seguida pelas empreitei-
ras, ou mobilizamos greve!

Foram inúmeras mobilizações 
e greves em todas as unidades 
do LP nos últimos quatro anos: 
MIPE, G&E Engenharia, Método 
Potencial, Limpid, Allcontrol, Ben-

ge, Mérito Segurança Patrimonial, 
Altivale, JPTE, Alpitec, Masterlogic, 
Quality, dentre outras, todas con-
tra calotes que a reforma traba-
lhista e lei da terceirização per-
mitiram, graças ao afrouxamento 
da proteção dos direitos dos tra-
balhadores.  

Além dos baixos salários e re-
tirada de benefícios, a segurança 
nas unidades foram colocadas 
de lado em nome do lucro. Não 
podemos esquecer que nos pri-
meiros meses de pandemia, em 
2020, assim como a Petrobrás, as 
empresas terceirizadas não se 
preocuparam com seus emprega-
dos, deixando que pessoas com 
testagem positiva para a Covid-19 
continuassem trabalhando, au-
mentando os casos da doença 

na empresa. Até hoje não temos 
o número certo de terceirizados 
mortos pela Covid-19 no sistema 
Petrobrás. Para a atual gestão da 
companhia no comando da em-
presa, os terceirizados nem nú-
mero são.

Enquanto o país discute a su-
cessão presidencial e observa a 
escolha de novos representantes 
no Congresso e no Senado, o tra-
balhador brasileiro continua sem 
ser ouvido, sem sequer ter um 
operário eleito para defender os 
seus interesses.

A luta em defesa dos nossos 
direitos é uma tarefa delegada 
a nós, trabalhadores, e não de-
vemos entregá-la nas mãos de 
ninguém.  É fato que ter políticos 
comprometidos com a maioria 
e que não tenha seu mandato 
financiado por grandes empre-
sas resulta em avanços para os 
trabalhadores, logo, precisamos 
buscar uma política mais justa e 
menos corporativista.

Também é fato, que quando a 
Petrobrás focava no desenvolvi-
mento do país, com investimen-
to nas unidades de norte a sul, 
ampliação do refino, construindo 
termelétricas, gasodutos, termi-
nais e gerando milhares de em-
pregos, vivíamos uma realidade 
totalmente diferente da atual, em 
que todo lucro gerado pela esta-
tal vai para acionistas. 

Portanto, devemos defender a 
Petrobrás contra a sanha privatis-
ta que a ameaça e que é defendi-
da como plano de governo, pois 
bem sabemos o que acontece 
com os empregados próprios e 
terceirizados quando uma em-
presa pública é privatizada, vide 
o que aconteceu com a Cosipa/
Usiminas e com a BR Distribuido-
ra (hoje Vibra). 

Defender a Petrobrás é defen-
der o Brasil!
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Muito se fala a frase “pri-
vatiza que melhora”, 
mas pouco se sabe na 

prática o que isso representa.  A 
privatização não só lesa o país, 
com a diminuição do tamanho 
do Estado, como também atinge, 
em cheio, a classe trabalhadora. 
Antes de ser privatizada, a BR 
Distribuidora tinha o papel de 
abastecer o Brasil de combus-
tíveis e energia ao menor preço 
posssível. Após um ano da con-
clusão da venda total da empre-
sa, liquidada no ano passado, o 
preço dos combustíveis vendidos 
nos postos da marca são os mais 
caros do país. A saída da Petro-
brás do campo de distribuição fez 
com que três empresas privadas 
detenham quase 60%  da venda 
da gasolina no Brasil. Graças a 
isso, a empresa divulgou um  lu-
cro estratosférico. No período de 
um ano houve um salto de 85,1%, 
passando de R$ 382 milhões, no 
segundo trimestre de 2021, para 
R$ 707 milhões no  mesmo perio-
do de 2022. Neste ano a gestão 
da empresa aprovou uma mu-

A Cosipa foi criada em 1953 
como empresa estatal, que tinha 
por objetivo desenvolver o país, 
e não gerar lucro para acionistas. 
Na década de 1970, com o alto for-
no em operação, chegou a atingir 
uma produção de 3 milhões e 500 
mil toneladas de aço.

O desmonte da Usiminas é uma 
tragédia anunciada e tem cami-
nhado a passos largos, desde que 
a Cosipa foi privatizada em 1993. 
No auge, a empresa empregava 
13.500 trabalhadores próprios, 
dos quais restaram pouco menos 
de 10% desse total. A partir da 
privatização, diversos setores da 
companhia foram parar nas mãos 
de empresas contratadas. Dos 

18 mil empregados terceirizados 
antes da privatização, restaram 
cerca de seis mil, número que 
vem sendo reduzido a menos da 
metade com os cortes previstos. 
Com a política de salários bai-
xos, falta de segurança e a prática 
de alta rotatividade de pessoal 
para achatar os salários, o Gru-
po Usiminas teve anos de lucros 
milionários quando anunciaram 
em 2015 prejuízo de mais de R$ 
100 milhões para justificar uma 
demissão em massa. Aliás, apre-
sentar um quadro de crise nas 
empresas virou carta na manga da 
patronal para realizar demissões 
em massa e aumentar a lucrati-
vidade dos grupos financeiros. O 

prejuízo da Usiminas na época, 
segundo a imprensa especializa-
da em economia, deve-se a uma 
manipulação contábil, chamada 
pelo mercado de impairment, que 
aponta as distorções entre valores 
reais de ativos e sua projeção no 
mercado, sempre desfavoráveis 
e suscetíveis a fatores externos, 
como alta do dólar e queda da 
indústria. Considerando o lança-
mento de créditos fiscais no valor 
líquido de R$ 319,4 milhões e a 
“adequação” ao mercado, o lucro 
líquido da Usiminas teria chegado 
a R$ 382,8 milhões de abril a ju-
nho, mais que o triplo de um ano 
antes.

Testemunhas da época da pri-

Privatizar
melhora?

dança na política de dividendos 
e vai desembolsar R$ 797 milhões 
para os acionistas.

Apesar dos números vultuosos, 
os trabalhadores da Vibra Ener-
gia, antiga BR Distribuidora, têm 
sofrido sucessivos golpes desde 
que a subsidiária foi vendida. O 
primeiro deles é a mudança no 
contrato de trabalho, submetido 
à vontade dos administradores 

da empresa. Os novos “donos”  
promoveram uma verdadeira de-
missão em massa, pautada em 
um PIDV, retirada de direitos, es-
tabelecidos no ACT da categoria 
após muitos anos de luta e mi-
gração para Convenção Coletiva 
do setor. Logo em seguida veio a 
imposição de um novo plano de 
previdência e alteração no cus-
teio do plano de saúde. 

Além de todos esses ataques, 
os trabalhadores terceirizados 
foram “convidados” para se tor-
narem próprios com salários su-
per-reduzidos. Os trabalhadores 
recusaram a proposta e prefe-
ririam ficar como estavam. Para 
forçar uma situação, a gestão da 
empresa, não renovou os con-
tratos com as terceirizadas, o 
que obrigou a força de trabalho 
a aceitar a proposta rebaixada 
para não ficarem desemprega-
dos. A situação para os tercei-
rizados no Brasil não difere dos 
“próprios” da Vibra cuja condi-
ção de trabalho é extremamente 
precarizada. A preocupação da 
empresa é unica e exclusivamen-
te encher os bolsos dos acionis-
tas e sempre encontrar a melhor  
forma de explorar a mão de obra 
a um custo baixo. 

A situação da ex-BR Distribui-
dora demonstra na prática que 
a privatização só é vantajosa 
para o empresariado que se 
aproveita da crise do país para 
lucrar às custas do suor da clas-
se trabalhadora. 

COSIPA/USIMINAS - do auge ao sucateamento

‘‘
O lucro líquido 
da Usiminas no 
segundo trimestre 
de 2022 foi de 
R$ 1,93 bilhões

vatização da Cosipa lembram o 
quanto o Governo Federal inves-
tiu na siderúrgica para logo de-
pois vendê-la, sem considerar o 
que foi investido, mais uma vez 
beneficiando os grupos investi-
dores. Depois de privatizada a 
siderúrgica foi sugada, sucatea-
da até não interessar mais aos 
investidores, que simplesmente 
fecharam a unidade, deixando 
desempregados milhares de tra-
balhadores da região. 


