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arar o país novamente 
dia 30 de junho e de
mons  trar nas ruas a for
ça do tra balhador brasi

leiro. Mais uma vez realizar uma 
grande e histórica greve geral 
para exigir o fim do governo Te
mer e enterrar definitivamente 
qual quer propos ta de reforma 
que jogue nas costas dos trabalha
dores o ônus de ar car com uma 
po lítica que protege em  pre sários, 
banqueiros, latifundiários e espe
culadores. Esta é a expectativa das 
centrais sindicais que estão con
vocando trabalhadores e traba
lha doras para nova greve geral no 
dia 30. O calendário de lu  tas de 
preparação para a grande mani
festação do povo brasileiro inclui 
um “esquenta”, no dia 20 de junho, 
com atos e paralisações, criação 
de comitês de mobilização, pro
dução de um jornal unificado e 
assembleias nos locais do traba
lho até o dia 23.

Fora Parente - Para além dessas 
lutas é necessário construir uma 
nova ordem política com mais 
jus tiça social no país. Petroleiros e 
petroleiras são peça fundamen tal 
nessa engrenagem, a categoria que 
produz uma das maiores riquezas 
brasileiras. Nosso petróleo é cobi
çado por dezenas de nações e não 

pode continuar sendo entregue ao 
capital estrangeiro.

A política de desmonte e venda 
de ativos da Petrobras capitaneada 
por Pedro Parente tem que ser 
interrompida. E isso só acontecerá 
com os petroleiros e petroleiras 
nas ruas demonstrando à popula
ção que essa tem que ser uma luta 
de todos. 

Nossa presença nas ruas dia 
30 será um grito de alerta. Da mes
ma forma que nos organiza mos 
internamente para lutar contra 
as injustiças dentro da Petrobras, 
pelo fim de relações de trabalho 
que oprimem os trabalhadores 
pe   troleiros, precisamos que a ri
que za que produzimos no diaadia 
pertença a quem de direito: o povo 
brasileiro. Será através dela que 
poderemos investir em saúde, edu
cação, moradia, saneamento e gerar 
perspectivas de emprego e vida 
digna para nossos filhos e netos. 

JBS principal financiadora de 
campanha - Os trabalhadores 
não aceitam a manutenção des  te 
governo que tenta aprovar re
for    mas que vão rasgar direitos 
con quistados há um século e 
com muita luta pela classe tra
ba  lhadora. Um governo que já 
li  be rou a ter cei rização para todos 
os setores, que entregou o campo 

brasileiro de Al cântara (MA) pa ra 
uso pelos EUA e liberou par te 
da Amazônia para extração mi
neral, entre outras a ções que só 
demonstram o desprezo des
tes governantes corruptos pelos 
tra balhadores e pela sociedade 
brasileira.  

Este Congresso, com grande 
nú mero de parlamentares sendo 
investigados em diferentes esferas 
judiciais, não tem legitimidade pa
ra debater estas reformas. Um Con
gresso onde 70% dos parlamenta
res foram financiados por apenas 
dez empresas, sendo a principal 
a JBS, que sangrou o país em seu 
en  volvimento com a corrupção em 
diferentes escalas governamentais. 
A mesma empresa que lidera a 
lis  ta de empresas devedoras da 
Previdência Social, com um débito 
de 1,8 bilhões de reais e coleciona 
mi lhares as denúncias de demis
sões ilegais e acidentes de trabalho 
no Ministério do Trabalho. Outras 
importantes financiadoras destes 
parlamentares foram Bradesco 
e Itaú, OAS, Andrade Gutierrez, 
Odebrecht, UTC e Queiroz Galvão, 
Grupo Vale e Ambev. 

Por tudo isso, estamos nas 
ruas, exigindo o fim das reformas 
e eleições gerais já.  Participe das 
mobilizações e acompanhe as no
vidades em www.sindipetro.org.br

GREVE GERAL 
Sindicato dos Petroleiros do Rio de  Janeiro
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A diretoria do Sindipetro-RJ realiza neste final de semana (10 e 11 de junho) o primeiro Seminário 
de Planejamento Estratégico da nova gestão. Integrantes dos seis núcleos irão se reunir para

organizar as demandas iniciais e traçar políticas de gestão e atuação frente à luta sindical.

contra as reformas

Vem aí um novo projeto de 
comunicação. AGUARDE!

EM CONSTRUÇÃO



(21)3034-7300/7326. Fax: (21)3034-7316. Comunicação: Antony, Carla Marinho, Coaracy, Eduardo 
Henrique, Gustavo Marum, Natália, Vinícius - (21)3034-/7307/7337. Edição e redação: Claudia de Abreu 
(MTb 17.081-RJ). Redação: Regina Quintanilha (MTb 17.445-RJ). Secretaria: Ronaldo Martins. Diagramação 
e Layout de Páginas: Carlos Soares (Mtb. 3698). Fotos: Samuel Tosta. Impressão: MEC. Tiragem: 16.000

Agência Nacional do Petró
leo, Gás Natural e Biocom
bustíveis (ANP) realizará 
audiência pública para dis

cutir a possibilidade de mudanças na 
especificação do gás natural fornecido 
ao mercado, sendo que o prazo para a 
abertura do processo e o cronograma 
de implementação das eventuais al
terações ainda não estão definidos. A 
informação, veiculada pelo jornal Valor 
Econômico do dia 25 de maio, aponta 
que a proposta poderá aumentar em 
até 7% o volume de emissões de gases 
de efeito estufa, de acordo com levan
tamento feito pela consultoria Environ
mental Resources Management (ERM). 

A ERM afirma que as alterações 
propostas permitirão a comercializa
ção de um gás com maior participação 
de etano, diminuindo a eficiência dos 
equipamentos que terão que consu
mir um volume maior do produto, 
aumentado as emissões e danos ao 
meio ambiente. Paralelamente, um 
dos receios das grandes indústrias 
é a necessidade da realização de 
investimentos para adaptar os equi
pamentos às novas especificações do 
gás. Da mesma forma, as mudanças 
poderão, ainda, requerer adequações 
dos equipamentos dos consumidores, 
seja em suas residências ou veículos. 

A matéria do Valor afirma que 
“segundo uma fonte com conhecimento 
do assunto”, a proposta encampada 
pela ANP teria partido da Petrobras, 
uma vez que o gás natural produzido 
no PréSal é rico em etano e a empresa 
não demonstra interesse em “investir 
nas unidades de processamento de gás 
natural (UPGNs) para adequar o ener-
gético à especificação atual da ANP”.

De acordo com o veículo, a Petro

bras, contudo, nega essa versão, atra
vés de nota onde afirma que planeja 
iniciar no segundo semestre as obras 
da UPGN do Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (Comperj), em Ita
boraí, com investimentos previstos de 
US$ 2,2 bilhões e conclusão estimada 
para 2020 e que considera benéfica 
a proposta da Agência. A companhia 
acrescentou ter conduzido uma “série 
de estudos” em seu Centro de Pesqui
sas (Cenpes) para mapear possíveis 
impactos com a alteração da especi
ficação e “nos segmentos automotivo, 
residencial e industrial não foram 
identificados quaisquer impactos”.

O que a matéria não esclarece é que 
após a extração do gás natural, o ener
gético é enviado para as UPGNs onde 
ocorre sua separação em uma fração ga
sosa “seca”, constituída principalmente 
por metano (CH4), e em uma fração 
líquida denominada líquido de gás 
natural (LGN), a qual poderá ser ainda 
fracionada em etano (C2H6) e propano 
(C3H8), além de servir de base para 
o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou 
gás de cozinha) e o condensado de gás 
natural, também chamado de gasolina 
natural. Após o processamento, o etano 
e o propano são encaminhados aos pro
dutores de segunda geração para serem 
usados como insumos petroquímicos, 
originando polímeros que encontram 
diversas aplicações em nosso dia a dia. 
Adicionalmente, o gás etano é utilizado 
na indústria química para a produção 
de vários compostos, na metalurgia 
para tratamento térmico de metais e 
também como gás refrigerante para 
produzir temperaturas criogênicas 

(muito abaixo de 0ºC) em sistemas de 
refrigeração. 

A partir do momento em que 
a direção da Petrobrás decide, em 
sua política suicida, sair do ramo 
petroquímico, o aumento da fração 
de etano na especificação do gás na
tural concretiza o desperdício de um 
insumo valioso. 

Para recordar: atendendo a uma 
demanda boliviana, a Petrobrás pa
gou àquele país, de forma retroativa 
referente ao período entre 2008 e 
2013, pela importação do gás “rico”, 
ou seja, gás natural contendo LGN em 
sua composição. Porém, por não haver 
uma planta separadora dos produtos 
ao longo do gasoduto BrasilBolívia, 
componentes que poderiam ser uti
lizados pela indústria petroquímica 
foram devidamente desperdiçados. 
Em fato relevante, a empresa informou 
que um acordo celebrado em janeiro 
de 2014 encerrava as obrigações de 
pagamento de US$100 milhões por ano 
referentes aos líquidos, alegando que 
apesar da não separação dos líquidos 
para aproveitamento petroquímico, o 
“gás enriquecido” apresentava maior 
poder calorífico, aumentando a quan
tidade de energia comercializada e, por 
consequência, trazendo vantagens eco
nômicas para a empresa. O argumento, 
além de questionável, não evitou a 
auditoria do TCU no caso.

Concluindo, parece que quando 
não desperdiça etano pagando por 
ele sem prover destinação devida, a 
Petrobras o desperdiça incentivando 
a modificação da especificação do gás 
natural e ninguém paga um centavo a 
mais por isso. A Bolívia, sem dúvida, 
teve mais sorte. 
Fontes: http://www.petrobras.com.br/
fatosedados/gasbolivianorespostas
arevistaepoca.htm; http://www2.
valor.com.br/internacional/3728130/
brasilpagouboliviaporgasricoque
naoaproveitou; https://oglobo.globo.
com/economia/negociacaodeacordo
degascomboliviadeixapetrobras
delado18612765

Gás natural: 
nova versão terá mais etano
Decisão de mudanças 
na especificação 
pode trazer impactos 
ambientais
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