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Nova diretoria inicia gestão 2012/2015
com Cesar Caetano como coordenador-geral

A

pós a vitória da CHAPA 1 - A Chapa da Categoria, que venceu a eleição com 1.188 votos (57,89%) contra 864 (42,11%) da CHAPA 2, foi realizada a
primeira reunião dos integrantes da gestão 2012/2015, que iniciou seu mandato no dia 1º de junho. Composta por 13 diretores da atual diretoria e com
uma ampla renovação, no total são 27 novos ativistas na direção do Sindicato, a nova gestão promete dar continuidade à combatividade que marcou
a última diretoria, construir a FNP como alternativa de luta nacional da categoria e ampliar o trabalho de base, já que agora também conta com diretores nas
plataformas de Merluza e Mexilhão, e na UTGCA, em Caraguá.
Além de trocar informações sobre o funcionamento do Sindicato e outras atividades, o 1° encontro serviu para definir a estrutura da diretoria colegiada.
O novo coordenador-geral é Cesar Caetano, técnico químico da RPBC, e estarão à disposição da categoria como diretores liberados, na base de Santos, os
diretores Cesar Caetano (RPBC), Ademir Gomes Parrela (RPBC), Paulo Gilberto de Almeida (RPBC) e Cauê Cavalcante (Compartilhado); e em São Sebastião,
soma-se ao já liberado Alexandre Segalla (Tebar), mais um dirigente: João Luis Cravo (UTGCA). Para conferir a lista completa de diretores, com nomes e
fotos, acesse o nosso site e clique na aba Diretoria 2012/2015. Ou então acesse o link direto: sindipetrolp.tempsite.ws/site/?page_id=19

VEJA ABAIXO A LISTA COMPLETA DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA E FORMAÇÃO SINDICAL
Augusto Antonio Rodrigues ‘Alemão’ (RPBC) e Thomaz Queiroz Bento (Tebar/
Cauê Cavalcante (Compartilhado), Sergio Buzu (RPBC) e Valdemar Amaral Compartilhado)
(UTGCA)
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PATRIMÔNIO
Wagner Ribeiro de Almeida (RPBC), Alexandre Segalla (Tebar) e Eduardo
Paulo Gilberto de Almeida (RPBC) e Antonio Sergio Henriques (RPBC)
João da Silva (UTGCA)
DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E PREVIDÊNCIA)
Gervásio Fernandes e José Racca (Santos); Tiago Fortunato e Carlos Puríssimo (São Sebastião).

DEPARTAMENTO FINANCEIRO E PESSOAL
Ademir Gomes Parrela (RPBC)

SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA
Edison Almeida de Oliveira ‘Edinho’ (Merluza) e João Luis Cravo (UTGCA)

DEPARTAMENTO DE TERCEIRIZADOS
Antonio Sergio Henriques (RPBC), Antonio Carlos Moura (Alemoa) e Valdemar Barbosa do Amaral (UTGCA)

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
Adaedson Bezerra Costa (RPBC) e Marcelo Juvenal Vasco (RPBC)

DEPARTAMENTO DE MULHERES
Fabíola Calefi (Edisas) e Raíra Coppola (RPBC)
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PETROLINOmeteBRONCA!
RPBC
ATÉ O LANCHINHO?
Primeiro cortou o café, depois o chá gelado e agora o lanche de fim de semana pro
pessoal da manutenção que trabalha fazendo hora extra. Depois que a categoria cruzar
os braços não diga que eu não avisei. E mais: quero café da manhã pro ADM também. E
não é só na refinaria, não. Na UTGCA, o pessoal também reivindica.
TÁ MAIS FÁCIL MORAR EM SÃO PAULO
A linha 22, que leva o pessoal que mora em Guarujá, não tá nada boa. Na volta, demora
tanto pra chegar que é mais fácill morar em SP. E mesmo com essa viagem longa, o
ônibus nem banheiro tem. Pelo jeito, a empresa quer que cada um leve o seu penico..
CIPA E ACT. FICA DE OLHO!
A eleição pra CIPA da RPBC taí e é melhor a turma não marcar bobeira. Vamô votar
consciente! E outra: PLR tá na cara do gol, mas o ACT 2012 já tá na marca do penalti. Tá
na hora de começar a enviar sugestão pra nossa pauta reinvidicatória.
BARULINHO MAIS QUE IRRITANTE
Não é de hoje que a turma reclama do ruído excessivo na UTN. Não dá pra se comunicar,
cara. Pior, expõe a peãozada a estresse acústico. Pedir melhoria eu já pedi, mas como a
empresa parece não estar nem aí o problema até agora não foi resolvido.
SE ESSA MODA PEGA...
Tá virando moda colocar tudo quanto é acidente como “sem afastamento”, jogando o
peão no ADM pra ficar feito planta de decoração, só pra diminuir o número de CAT’s com
afastamento. Quer ficar com imagem de refinaria segura? Melhora a segurança, oras.
DANÇANDO NA CHUVA
O pessoal da área industrial não tem sossego nem na hora de ir pro almoço. Em dia de
chuva é um deus nos acuda. O ônibus que leva o pessoal pro restaurante do CAD para no
estacionamento. De lá até a cobertura, tome-lhe chuva. É só fazer uma marquise como
fizeram na chapeira do turno que tá tudo certo.
TÁ MALANDRA A GERENTADA DA REFINARIA
Não é de hoje que o pessoal da equipe de EOR faz curso em Guarulhos sem receber
hora extra. A empresa obriga o cara a marcar só 8h de trabalho, sendo que muitas vezes
ultrapassa 10h. Passou das 8h? Não interessa. Tem que pagar e ponto final.
REDUZIR, NÃO!
Que história é essa de reduzir o quadro mínimo da Casa de Força? A gente briga pra aumentar e querem diminuir? Pra discutir efetivo tem que falar, primeiro, com o sindicato.
RÁPIDO E DIRETO
Se o setor médico tá com problema pra fazer coleta de amostras de periódico, demorou
pra refinaria providenciar um freezer pra cada unidade. Tá dado o recado.
TERMINAIS TRANSPETRO (PILÕES E ALEMOA)
ENTRE QUATRO PAREDES
No mês passado o Sindicato foi impedido de participar de uma reunião de SMS. O gerente do terminal bancou o ditadorzinho e não deixou os dirigentes entrar. Que história
é essa, rapá? Enquanto eles fazem reuniões secretas, nada da Comissão Local de SMS
ser implantada. Acho que se esqueceram da cláusula 76.
TÔ DE OLHO, MANÉ
Tem gerente doidinho pra ser enquadrado pelo Departamento de Mulheres. O cara não
pode ver uma empregada conversando com algum colega de trabalho que já quer tirar
satisfação. Tô de olho, mané.
LAMBANÇA DA TQM
Quem entende de NR-13 sabe que uma caldeira funciona um ano e depois entra em
manutenção. O pessoal da TQM tá tendo que trabalhar de segunda a domingo, até meianoite, pra entregar uma das caldeiras a tempo. Lá atrás, a caldeira B parou, a TQM se esqueceu de fazer a manutenção, e agora que tiveram que parar a Caldeira A, perceberam
a trapalhada que fizeram. E olha que a Cetesb multa terminal sem caldeira.
TEBAR
COM EFETIVO NÃO SE BRINCA
Tão dizendo que o gerente da unidade insiste em manter apenas dois Técnicos de Operação
para operar a planta, sendo que o Sindicato exige no mínimo 3. Desse jeito não pode ficar!
BENZENO É COISA SÉRIA
Tem representante indicado que não participou do último encontro nacional porque a
companhia não ofereceu meios de locomoção. Que palhaçada é essa?
TEM COISA ERRADA AÍ
O pessoal tá reclamando o tempo todo da falta de água potável, mas parece que o setor
de SMS/Saúde não tá nem aí. Ouvi dizer que os laudos das empresas dizem que a qualidade da água é boa, mas os aquedutos tão corroídos até a alma. E aí, como é que fica?

ASSÉDIO MORAL
Quer dizer que tem chefe botando terror nos trabalhadores no terminal? Até calúnia e
difamação já rolou. A situação tá tão crítica que tem companheira chorando, inclusive na
frente de colegas de trabalho e dos próprios chefes.
PACIÊNCIA ESGOTANDO
Fiquei sabendo que tem empresa atrasando a entrega do vale-transporte, vale-refeição
e até do pagamento da rapaziada! Pior: não tão deixando o pessoal marcar as horas
trabalhadas no fim de semana. Tolerância tem limite, e a do pessoal tá começando a se
esgotar...
UO-BS - PLATAFORMAS
O VOO ATRASA E O PEÃO QUE SE LASCA
Dias atrás, só pra variar, atrasou um voo no aeroporto e a turma teve que esperar o
próximo embarque, à tarde. Pra não ficar de estômago vazio, pediram para que um
dos 3 carros da Petrobrás no local levasse o pessoal pra almoçar no centro da cidade.
Todos se recusaram. “Ordens da empresa”. Se não fosse a solidariedade de uma firma
terceirizada, que levou a rapaziada, todo mundo ficaria de barriga vazia. Que vergonha,
Petrobrás.
OH NESSA CASA TEM GOTEIRA
E continua caindo água nos corredores e camarotes de Merluza. A empresa diz que a
reforma vai vir, mas até agora ainda tá na promessa. Quero só ver...
PARADA DE MANUTENÇÃO PRA QUÊ MESMO?
No mês passado teve parada em Merluza com todo aquele trabalho pra deixar a plataforma nos trinques. Mas nem bem a produção retornou e a rapaziada já constatou
várias falhas nos instrumentos e equipamentos da unidade. Assim, não dá. Onde fica a
segurança?
MAIS UM PROVISÓRIO PERMANENTE?
O setor médico diz que é provisório, mas não sei não. Com essa história de fazer exame
periódico no aeroporto, a rapaziada – aqueles que moram em outros estados nem se
fala – tá sendo prejudicada. Depois de 14 dias confinado, o peão tem que descer em
jejum e ainda fazer periódico, correndo o risco de perder horário de viagem? Não dá. É
obrigação a empresa arranjar uma solução pra isso aí, sem prejudicar o trabalhador.
UO-BS PRÉDIOS
GESTOR DA COPA
Chefe de nível 1 deu para aterrorizar o café da moçada de um setor dos Edisas. Fala que
tem muita gente na copa e isto mostra que é preciso cortar pessoal. Aí eu pergunto: é o
pessoal que fica muito na copa ou a ocupação do andar por muitos postos de trabalho
e o tamanho minúsculo da copa é que causam a impressão de multidão? Chefe é fogo,
não pode ver trabalhador confraternizar entre si, nem na hora do café.
FORMANDO GESTORES, CHAMEM O SUPER MÁRIO
E não é que o Rei Copas está formando gestores? Outro dia um gerente substituto disse
que o ideal seria a copa diminuir de tamanho. E falou no meio de muitos subordinados.
Alguém acertaria o nome que podemos dar a este tipo de prática? Enviem email com a
resposta correta para supermariobros@chefão.com.br.
A REVANCHE NA COPA (III)
O Rei Copa está atacando em todas as fases. Agora são as novas orientações para o
“bom uso da copa”: só lanches como fruta, barra de cereal e biscoito. E o sagrado pão
com manteiga? Este chefe deveria saber que temos direito a 10min de descanso a cada
50min de trabalho. O espaço é tão pequeno que 3 pessoas ali já vira uma aglomeração.
Por que não aumentam a copa, então? Ou por que não distribuem melhor as pessoas
nos andares para que não haja superlotação?
UTGCA
NÃO DIGAM QUE NÃO AVISEI
Tão cogitando ampliar a unidade em locais perigosos, como o parque de esferas. Pelo
jeito, até o presidente da Cipa tá apoiando a ideia. Onde é que fica a segurança do trabalhador nisso tudo? Vou ficar de olho!
REVISÃO DE TEXTO INSEGURA
Tem Coprod que revisou o Princípio nº 1 do E&P. De “A segurança é um valor na dúvida
pare!”, a parada agora é assim: “É melhor uma atitude mal tomada do que não tomar
nenhuma atitude”. Isso que é revisão hein! Não por acaso, o pessoal da Instrumentação
tá detonado com tanta pressão. É tanta hora extra que mal conseguem descansar. Já
passou da hora de implantar em definitivo o Regime de Sobreaviso Integral pra galera.
MÃOS AO ALTO?
Quero saber que história é essa de revista aos pertences (bolsas, mochilas etc) na entrada e saída do pessoal. É apenas com os contratados? Se for, será mais uma discriminação, e das feias, com os petroleiros terceirizados. Tão querendo tratar trabalhadores
como suspeitos? Quero uma explicação pra esse absurdo.
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Trapalhada na Alemoa causa mais um
acidente com petroleiro terceirizado
O Terminal Alemoa foi palco de
mais um acidente com um petroleiro
terceirizado no fim do mês passado.
O trabalhador da empresa TQM executava um serviço de pintura na casa
de máquinas da unidade quando uma
placa do piso se soltou. Ele caiu e sofreu uma torção no joelho, além de
escoriações na perna. É o segundo
acidente causado neste ano por placas
de ferro galvanizado mal-fixadas.
Após o ocorrido, como orienta
a empresa, a força de trabalho ligou
para o telefone de emergência (8800),
mas ninguém atendeu. O sistema não
estava funcionando e os gestores da
empresa não se deram o trabalho de
comunicar a falha para que um teste
fosse feito – e o problema, resolvido.
Para piorar, o local, de difícil acesso,
não tinha macas disponíveis, e o ambulatório médico na área operacional
permanece fechado até hoje.
SOBRE O CASO
Para o atendimento de emergência e qualquer incidente, a Transpetro firmou um contrato com a Líder
Emergência, que fornece serviço 24h
aos trabalhadores. O benefício foi
conquistado após muita cobrança dos
trabalhadores e do Sindipetro, mas
até agora – além de limitado – tem
apresentado frequentes falhas. Não é
de hoje, por exemplo, que a Cipa afirma que a empresa não consegue chegar em 15 minutos, como prometido,
para realizar o socorro. Infelizmente,
isso foi comprovado neste acidente: o
petroleiro teve que esperar 40 minutos para ser atendido.
Quem o socorreu primeiramen-

PRÉ-SAL: O QUE A MÍDIA DA
REGIÃO NÃO DIVULGA

te foi a ambulância da Transpetro,
que, ao invés de levá-lo para o hospital, retornou ao setor médico para
aguardar a chegada da ambulância
da Líder Emergência. A justificativa:
a ambulância da Transpetro não pode
sair do terminal, a não ser que o caso
seja grave. Diante disso, fica o questionamento: um tornozelo torcido e
lesões pelo corpo não é algo que deva
ser tratado imediatamente? A questão
é que, como a ambulância da Líder
Emergência estava demorando muito
para chegar, o trabalhador foi transferido para uma van da TQM, que iria
levá-lo ao hospital.
Embora a solução encontrada não
seja permitida por infringir normas da
própria empresa, o improviso quase
aconteceu. E o trabalhador, machucado, teria ido ao hospital sem cinto e à
mercê de sofrer outro acidente ainda
pior. Porém, um dirigente do Sindicato que estava presente interveio, e,
muito tempo depois, o trabalhador finalmente foi atendido.
É importante ressaltar o absurdo
que essas medidas de socorro representam. A ambulância da Transpetro

não pode sair do terminal, mas uma
van da TQM, sem qualquer equipamento para prever a saúde e a segurança do trabalhador pode circular
livremente? Com tantas contradições,
as justificativas e o modus operandi da
empresa caem por terra. Outro ponto
que deve ser comentado é a falta de
compromisso da Líder Emergência.
Chegar ao local do acidente e realizar
o atendimento em 15 minutos, além
de atender uma necessidade contratual, é uma questão de segurança. Não
interessa que o acidente não tenha
sido “extremamente grave”. Esperar
40 minutos por um socorro é inadmissível.
Este é o segundo acidente do gênero em 2012. Mesmo assim, surpreendentemente, a gerência nunca
lança o famoso sistema de alerta de
SMS para as outras unidades. Desse
jeito, parece que ninguém se acidenta
na Alemoa. O Sindicato está acompanhando os desdobramentos deste
caso e ficará atento à emissão da CAT.
Com tanta lambança e trapalhada, não
foi à toa que a força de trabalho intitulou o caso de “Trapalhões”.

acessereintegracaoanapaula.blogspot.com
abaixo-assinadopeticaopublica.com.br/?pi=rap2012
A campanha pela reintegração de Ana Paula, companheira do Terminal Cabiúnas
demitida arbitrariamente, continua na base. Acesse os links acima e saiba mais!

Na edição de 31/05 A Tribuna
publicou uma matéria referente à
atuação das empresas do setor de
petróleo e gás na região. De acordo com o texto, as companhias
deverão fechar o ano de 2012 com
mais de 2.000 funcionários empregados na região, sendo 1.200
destes somente da Petrobrás e os
800 restantes divididos em diversas outras empresas como Halliburton, Schlumberger, Modec,
Saipem e Iesa.
A matéria não hesita em frisar
como as novas oportunidades de
emprego terão o poder de mudar o
cenário da região. Esta não é a primeira vez que publicações do gênero omitem os efeitos colaterais
deste crescimento. A matéria não
cita, por exemplo, o fato de que o
pré-sal apenas melhorou a vida de
um grupo extremamente restrito,
formado por multinacionais e grandes construtoras.
Fica difícil acreditar que o enriquecimento da região será “para
todos”. Se enriquece, é do jeito
errado, com o boom imobiliário
aumentando ainda mais a especulação imobiliária e os acionistas da
Petrobrás, a 10ª maior empresa do
mundo, enchendo os bolsos de dinheiro.
Por isso, está na ordem do dia
lutar contra a política remunatória
da Petrobrás, que troca aumento
real no salário básico por abonos e
gratificações, e exigir nesta campanha de PLR o que a lei garante aos
empregados: 25% dos dividendos
dos acionistas. Ou seja, PLR Máxima e Igual para Todos.
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N ÃO N EGO CIAMO S META S !

FNP exige PLR Máxima e Igual para Todos!
Desde o início do ano, a empresa
vem tentando pautar as discussões
sobre PLR com base em seu mais
novo projeto de PLR Futura.
Como já afirmamos anteriormente, a FNP não negociará projetos que
apresentem regramentos e metas.
Os trabalhadores, por imposição
da companhia, já são submetidos
diariamente ao famigerado GD (Gerenciamento de Desempenho), que
prejudica a grande maioria dos trabalhadores, pune os ativistas e beneficia os “amigos do rei”. Não precisam
de um novo mecanismo de “metas e
competência”.
Essa proposta de metas muda
completamente a forma de distribuição e também os montantes. Apresenta, por exemplo, uma proposta de
pontuação que vai de 48 a 120 pontos, sendo que ao atingir 100% das
metas a empresa distribuiria 4,5% do
lucro líquido. No entanto, conforme
a pontuação diminui a porcentagem
da PLR também diminuiria. Para que
isso ocorra, há um diversificado leque de variáveis como vazamentos
de petróleo, mudanças na legislação
tributária e fiscal, não alcance das
metas de investimento e, até mesmo, impactos negativos em relação à
atividade sindical tais como greve e
paralisações.
Ou seja, a mudança proposta pela
empresa, além de atacar a livre organização dos trabalhadores, apresentado o nosso direito de greve como
um indicador negativo, nada mais é
do que explorar ainda mais a categoria para garantir lucros ainda maiores

para os acionistas. A Petrobrás cria
um projeto que joga sobre os ombros
dos trabalhadores a responsabilidade
por problemas que são responsabilidade de seus gestores. Afinal, quantos
vazamentos e até mesmo greves não
poderiam ser evitadas se a empresa
colocasse em prática o que diz fazer e
valorizar em seus comerciais na TV?
Em vários congressos da categoria os petroleiros defenderam o fim
da PLR, uma remuneração variável,
transformando o seu valor em índice
a ser incorporado ao salário-base de
cada petroleiro. Essa é uma das principais bandeiras da FNP. Mas, por
outro lado, se a lei ( nº 10.101, de 19
de dezembro de 2000) faculta ao trabalhador receber até 25%, é isso que
exigimos. Até agora, o máximo que
conseguimos receber (desde criação
da lei) foi 15%.
Àqueles que insistem na versão de
que a bandeira histórica por ‘PLR Máxima e Igual para Todos’ é uma luta
impossível de ser conquistada, uma
lei sancionada em 2010 pelo Governo Estadual do Paraná desbanca essa
posição, reforçando a legitimidade da
reivindicação encampada pelos sindicatos da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). Lá, o montante total a
ser distribuído do lucro ou resultados
das empresas estatais é dividido igualmente para cada empregado, conforme determina a Lei nº16560/2010 –
publicada em Diário Oficial.

convencer os trabalhadores de que
não tem como avançar na PLR por
conta da suposta diminuição dos lucros. Sabemos muito bem que o lucro
da Petrobrás não é resultado do desempenho de um ano.
De qualquer forma, mesmo trabalhando com a hipótese de que a empresa tenha atingido um lucro menor
(uma grande falácia) é preciso ressaltar que estamos num período de
grandes investimentos da companhia,
principalmente no pré-sal, onde novas
descobertas surgem a todo momento.
Além disso, devemos lembrar que a
Petrobrás financia nada menos do que
50% do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Tudo isso fruto
do nosso trabalho.
A Petrobrás está em plena expansão e permanece intocável na lista de
maiores empresas do mundo. Uma
avaliação recente feita pela revista
Forbes colocou a empresa na 10ª posição, à frente das mais de 60 empresas latino-americanas citadas na avaliação. Além disso, possui um valor de
mercado de US$ 180 bilhões.
Exigimos que a empresa apresente
uma proposta concreta para a categoria. A nossa é muito clara: 25% do que
foi pago aos acionistas em dividendos,
e igual para todos.

Enquanto fechávamos esta edição,
recebemos a informação de que a
1ª reunião para negociar a PLR 2011
acontece nesta quarta-feira (06/06),
SUPOSTA QUEDA NOS LUCROS
às 10h, no Edise-RJ. Para conferir o
Repetindo o mesmo discurso dos que aconteceu, acesse o nosso site:
anos anteriores, a companhia tentará sindipetrolp.org.br

AP OSENTADO S E P ENS IO NIS TA S

PALESTRA sobre AMS, dia 11/06

Após reivindicação do Sindipetro-LP, em reunião com o RH Corporativo da Petrobrás, a companhia dará esclarecimentos, na sede do Sindipetro-LP, em Santos, aos petroleiros do Litoral Paulista (ativa, aposentados e pensionistas) sobre
a AMS. Segundo a empresa, serão abordados aspectos gerais do benefício, dúvidas recorrentes, histórico do mercado
de saúde e evolução da AMS (Brasil e local). É importante que todos os petroleiros, sobretudo aposentados e pensionistas, participem para questionar a empresa sobre os inúmeros problemas enfrentados na região, uma vez que a realidade tem sido atendimento ineficiente e muitas vezes discriminatório, informações conflitantes, longas esperas para
cirurgias de alto risco, carência de médicos especializados e terceirização. PARTICIPE, faça valer os seus direitos!

ENQUANTO ISSO...
DIRETORES GANHAM PLR’S
CADA VEZ MAIS GORDAS E
GERENTES GANHAM NÍVEIS
POR “BOM DESEMPENHO”
Enquanto os trabalhadores negociam a PLR com mobilizações,
greves e negociações exaustivas
com o RH Corporativo, os diretores
da companhia, sem nenhuma negociação com os sindicatos, recebem PLR’s cada vez mais gordas.
Casos recentes, como a concessão de R$ 90 milhões para um
grupo privilegiado de empregados,
indignaram a categoria petroleira e
impulsionaram mobillizações em
todo o Sistema Petrobrás. E, infelizmente, não parecem ser casos
isolados.
No mês passado, por meio da
cópia de uma DIP, tivemos conhecimento de que quatro gerentes da
Transpetro receberam por “bom
desempenho” o acréscimo de um
nível a partir do dia 1º de maio.
Um deles, ex-gerente de nossa
base, saiu pelas portas do fundo
após inúmeras “pendengas” com
empresas terceirizadas. Aos “petroleiros comuns”, esses sim responsáveis pelo ótimo desempenho
da companhia e por seus cada vez
mais vultuosos índices de lucro e
investimento, resta apenas a esperança de uma vez por ano receber
o acréscimo de um nível.
Basta de privilégios
no Sistema Petrobrás!
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