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HORA DE UNIFICAR
AS LUTAS E REAGIR
AOS ATAQUES
A 

negociação do acordo coletivo 
de trabalho de 2017 do Sistema 
Petrobrás será um dos mais di-

fíceis da história de nossa categoria. O 
processo de desmonte do Estado bra-
sileiro é ainda mais acelerado do que 
os dos anos 90, com Collor, Itamar e 
FHC, junto com um brutal ataque aos 
direitos e às organizações dos traba-
lhadores. A proposta apresentada pela 
Petrobrás traz grandes retrocessos com 
cortes e congelamentos de benefícios e 
demonstra que a empresa pretende in-
serir retrocessos da reforma trabalhis-
ta no ACT. A categoria precisa reagir 
para garantir os direitos que conquis-
tou em tantos anos de luta.

A próxima reunião de negociação 
será nos dias 21 e 22 de setembro, às 9h, 
na Universidade Petrobrás (Edicin). Na 

primeira reunião com a FNP (Federação 
Nacional dos Petroleiros), realizada dia 
14 de setembro, a empresa apresentou 
sua proposta. A reunião de negociação 
com a FUP (Federação Única dos Petro-
leiros) será dias 19 e 21 de setembro. A 
realização de duas mesas, dividindo a 
categoria que está unida na defesa de 
seus direitos, só favorece a Petrobrás. É 
muito importante que as duas federa-
ções realizem ações conjuntas e firmes 
em defesa da categoria petroleira. 

A unidade de ação precisa ser feita 
por todos os trabalhadores, pois o ata-
que é a todas as categorias, toda a socie-
dade brasileira. No dia 29 de setembro 
o Sindipetro-RJ e a FNP estarão pre-
sentes na plenária nacional dos traba-
lhadores do setor da indústria, em São 
Paulo, que vai definir os próximos para 

a construção de uma agenda unificada 
de luta e resistência dos trabalhadores 
contra as reformas. A construção de 
uma nova greve geral é um dos pontos 
que será debatido com representantes 
das centrais CSP-Conlutas, CUT, Força 
Sindical, Intersindical, CTB e UGT e 
com sindicatos não filiados a centrais, 
como no caso do Sindipetro-RJ.

E no dia do aniversário de 64 anos da 
Petrobrás, 3 de outubro, será realizado 
um ato nacional contra o desmonte da 
empresa e as privatizações. 

Petros - Dia 25 acontece debate na 
OAB-RJ, das 10 às 15h, sobre as ações 
administrativas e judiciais conjuntas 
para enfrentar a proposta de equacio-
namento do Plano Petros. Estarão pre-
sentes representantes do Sindipetro-
-RJ, FNP, Aepet e Fenaspe.

ABRIU CHUTA VENCE TORNEIO DA COPA
A bola rolou sob um sol intenso na 

manhã deste domingo (17) pelo Tor-
neio Inicio da ‘I Copa de Futebol Socie-
ty do Sindipetro-RJ’ realizado no Clube 
dos Empregados da Petrobrás (Cepe), 
Ilha do Fundão. Dos 10 times inscritos, 
oito jogaram e a final do torneio foi 
vencida pela equipe do ‘Abriu, Chuta’ 
(foto) que ganhou os ‘PetroGaláticos’ 
por 2x0. Além dos finalistas participa-
ram: Diretoria FC; Ilha Redonda; Chão 
de Fábrica; Comperj; Sumidouro/An-
gra e Reduc. (Leia mais na página 4)
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BGL-1: UM ATIVO QUE PRECISA SER 
CONHECIDO E MANTIDO NA PETROBRAS 
A 

Balsa Guindaste e de Lan-
çamento 1 (BGL-1), constru-
ída na segunda metade dos 

anos 1970 e inaugurada em 1977, é 
uma embarcação da Petrobras, com 
bandeira brasileira, utilizada pra 
atividades como o lançamento de 
dutos no mar (https://www.youtu-
be.com/ watch?v=UtbopoVUQGo) 
e até em rios, o descomissionamen-
to de plataformas e outras estru-
turas de produção marítimas, a 
instalação de jaquetas de platafor-
mas (https://www.youtube.com/ 
watch?v=cE8a5kawvMA) e a cons-
trução e a manutenção de módulos 
de plataformas, além do içamento de 
diversos materiais e do apoio logísti-
co à operação, de modo mais amplo. É 
a maior balsa do gênero em ativida-
de na América Latina. Ao longo dos 
seus 40 anos de serviço, já lançou 
mais de 1300 km de dutos e foi fun-
damental pra Petrobras, inclusive 
em rio. Já atuou fora do país. Chegou 
até a instalar cabo ótico. Em 2007, a 
BGL-1 passou por uma moderniza-
ção. O sistema de posicionamento di-
nâmico, desenvolvido desde o início 
dos anos 2000 e implantado nesse 
contexto, permitiu à BGL-1 chegar a 
um posicionamento mais preciso pra 
cada atividade e a ajustar mais facil-
mente seu posicionamento sempre 
que necessário. Os investimentos 
diretos chegaram a 100 milhões de 
reais. Em 2009, foi mais uma vez re-
formada e isso também possibilitou 
à balsa atuar em águas relativamen-

te profundas. Em alguns momentos, 
foi utilizada para resolver proble-
mas que balsas contratadas não con-
seguiam solucionar. Em 2015, por 
exemplo, tracionou a coluna do Rota 
2, abandonado pela Locar. Rota 2 é o 
gasoduto submarino que liga os sis-
temas de produção da Bacia de San-
tos ao Terminal de Cabiúnas (Tecab), 
em Macaé, e tem capacidade pra es-
coar 13 milhões de metros cúbicos de 
gás por dia. 

Mas a hierarquia da Petrobras 
quer privatizar a BGL-1. Desde 2015, 
temos alertado os trabalhadores da 
balsa para essa situação, no contex-
to das eufemisticamente chamadas 
vendas de ativos. Antes mesmo da 
hierarquia da empresa mencionar a 
embarcação como mais um alvo do 
seu programa de privatização. Mais 
recentemente, no ano passado, já 
com a BGL-1 no rol dos ativos a se-
rem privatizados, temos feito reu-
niões com a hierarquia específica 
à qual a balsa está vinculada atual-
mente, o setor de Serviços de Equi-

pamentos Submarinos da área de 
Sistemas Submarinos (SUB/EQSB), 
incluindo a gerência de Serviços 
de Instalações Marítimas, o SIMA 
(SUB/EQSB/SIMA). Desde as pri-
meiras reuniões, ficou nítido que a 
decisão pela venda da balsa estava 
nas mãos da alta hierarquia. O en-
quadramento dessas reuniões ficou 
para buscar a melhor situação pos-
sível pros trabalhadores, tanto em 
termos de condições de trabalho, 
especialmente em relação à saúde e 
à segurança na embarcação, quanto 
em termos de realocação do pesso-
al, caso o processo de alienação do 
equipamento fosse adiante, como 
tem ido. Mesmo assim, sempre abor-
damos criticamente a venda da bal-
sa nessas reuniões. Lutamos contra 
a venda da BGL-1 e, ao mesmo tem-
po, nos esforçamos pra que, caso 
não consigamos evitar a sua venda, 
os empregados hoje lotados nela se-
jam aproveitados nas melhores con-
dições possíveis em outros locais da 
empresa. 

Em fevereiro deste ano, foi publi-
cada uma matéria na revista Brasil 
Energia que apresentava a BGL-1 
como uma balsa da Locar Pipe. Per-
guntamos à hierarquia específica re-
lativa à BGL-1 e ela prontamente nos 
respondeu formalmente que a balsa 
continuava sendo da Petrobras e que 
não tinha nada acertado com a Lo-
car. Mesmo assim, muitos trabalha-
dores da balsa ficaram preocupados, 
em função do contexto. 

Alguns trabalhadores 
da balsa fizeram, com 

a concordância da 
Petrobras, estudos 

acadêmicos mostrando a 
vantagem comparativa 
da Petrobras ao dispor 
de uma balsa própria. 

O desmonte da Petrobrás
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A hierarquia específica do setor 
da BGL-1 nos apresentou um resumo 
de um grupo de trabalho (GT) sobre 
uma comparação da balsa com balsas 
privadas. Em síntese, o GT concluiu 
que, nessa comparação, a BGL-1 só é 
competitiva em algumas atividades e 
recomenda a alienação da balsa. Pedi-
mos o documento da apresentação e 
o completo do GT, a fim de podermos 
analisar os pormenores, mas a hierar-
quia nos disse que não poderia nos 
passar, em função do nível de prote-
ção das informações ali contidas. Cri-
ticamos o fato desses documentos não 
nos serem fornecidos. Sem podermos 
analisar detalhadamente as conclu-
sões do GT e como se chegou a elas, 
como avaliar se estão corretas ou não 
e em que medida? E mesmo um outro 
estudo, sobre a possibilidade de utili-
zar a balsa como flotel, uma espécie 
de hotel flutuante pra trabalhadores 
que realizam manutenções em pla-
taformas, cuja conclusão foi negati-
va, tampouco foi fornecido pela hie-
rarquia. Os trabalhadores da BGL-1 
questionam esse GT, a começar por 
não terem participado dele e porque 
discordam de alguns parâmetros pra 
calcular o custo da balsa e pelo que 
consideram falta de transparência 
em relação a outros parâmetros.

O GT ressalta a ociosidade da balsa 
nos últimos três anos (46% do tempo, 
segundo o GT), mas não leva em con-
sideração que isso ocorreu num con-
texto em que a hierarquia da Petro-
bras decidiu fazer desinvestimentos. 
E mais: houve obra pra qual a BGL-1 
foi de antemão descartada porque a 

hierarquia decidiu que vai colocá-la 
em hibernação, com vistas a aliená-
-la. Foi assim com o Rota 3. No dia 26 
de maio deste ano, a Petrobras pu-
blicou em sua intranet uma matéria 
intitulada Concluímos o lançamento 
de dois trechos do gasoduto subma-
rino Rota 3. Essa obra vai ligar o Pólo 
Pré-sal na Bacia de Santos à Unida-
de de Tratamento de Gás (UTGA) do 
Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (Comperj) e ao Tecab. Vai au-
mentar o escoamento de gás em 21 
milhões de metros cúbicos. Nos co-
mentários na própria intranet, está 
informado que a parte submarina 
da obra foi feita pela transnacional 

holandesa Allseas e que a BGL-1 fa-
ria outra parte da obra, de 58 me-
tros de lâmina d´água até a chegada 
de praia. Porém, como a licitação do 
trecho até a chegada da praia não 
teve vencedores devido aos elevados 
custos orçados pelas concorrentes, 
alega-se que a BGL-1 não atuará mais 
na obra, inclusive porque será hiber-
nada. Sem a BGL-1, a Petrobras fica 
sem um balizador de preços, de qua-
lidade dos serviços e até mesmo, no 
médio prazo, representa uma perda 

de conhecimento da Petrobras sobre 
a atividade de lançamento de dutos 
e afins. As principais concorrentes 
da BGL-1 são estrangeiras e isso sig-
nifica menos brasileiros emprega-
dos e menos empregos no Brasil, de 
modo mais amplo. Especialmente em 
situações de necessidade de reparos 
emergenciais em plataformas, de-
pender de balsas contratadas, princi-
palmente estrangeiras, pode resultar 
em maiores danos ao meio-ambien-
te, em função da possível demora pra 
conseguir outras balsas. 

Diferentemente de ativos como a 
Petrobras Distribuidora (BR), a Liqui-
gás, refinarias, usinas termelétricas, 
malhas de dutos e terminais da Trans-
petro e mesmo alguns campos de pe-
tróleo e gás, o processo de privatização 
da BGL-1 não está em manchetes na 
mídia e mesmo muitos trabalhadores 
petroleiros não sabem que está ocor-
rendo (muitos inclusive não conhecem 
a BGL-1). Por isso, existe um risco de 
que essa privatização passe despercebi-
da ou quase, como no caso das sondas 
P-10, P-16, P-23 e P-III, cujo leilão foi 
realizado em maio deste ano (http://
www.petrobras.com.br/ pt/canais-de-
-negocios/leilao- de-sondas/). 

Em última instância, se realmente 
a BGL-1 não servisse mais pra Petro-
bras e se mais uma modernização não 
resolvesse a questão, a empresa deve-
ria construir outra balsa, sob pena de 
ficar refém da sua ausência. E até mes-
mo construir outras balsas, capazes de 
minimizar a necessidade de contratar 
balsas externas, especialmente pra 
águas profundas e ultra-profundas.

Imagem: BGL-1 - Lançamento de Dutos no Youtube Imagem: BGL-1 - Instalação de Jaqueta no Youtube
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REPRESSÃO EM ATO CONTRA PRIVATIZAÇÃO
O 

movimento contra as priva-
tizações realizou na última 
quarta-feira (13), o Seminário 

‘O Brasil Não está à Venda’ no Audi-
tório Nereu Ramos no Congresso do 
Nacional. Serão vendidas 57 empre-
sas, incluindo aeroportos, terminais 
portuários, a Lotex (Loteria da Cai-
xa conhecida como “raspadinha”) e a 
Casa da Moeda, além da Eletrobrás. O 
Sindipetro-RJ enviou representantes 
ao evento. A petroleira Natália Rus-
so, diretora do sindicato e da FNP, re-
forçou a posição da categoria contra 
o desmonte da Petrobrás promovido 
por Pedro Parente.

Logo após o Seminário, promovido 
pela Comissão de Legislação Partici-

pativa, um grupo de trabalhadores 
que protestava contra as privatiza-
ções propostas pelo Governo Temer 
foi impedido de acessar as galerias 
da Câmara dos Deputados junto com 
o Deputado Federal Glauber Braga 
(PSol/RJ). Eles acabaram sendo vio-
lentamente reprimidos por seguran-
ças legislativos com gás de pimenta 
e a golpe de cassetetes (Imagens em 
http://bit.ly/repressaodf).

Na confusão, o moedeiro Ailton 
Gomes da Silva foi ferido e encami-
nhado à enfermaria de onde seguiu 
para registrar uma ocorrência na pró-
pria Câmara dos Deputados.

No evento foi lançado um manifes-
to assinado pelas lideranças do Psol, 

PT, PCdoB, PDT e Rede na Câmara dos 
Deputados, além da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Soberania Nacional e 
Frente Parlamentar em Defesa da Com-
panhia Hidrelétrica do São Francisco.

O documento afirma que “Rique-
zas nacionais e empresas públicas es-
tão sendo propositalmente sucateadas 
e colocadas à venda, em negociatas 
absurdas, assessoradas pelos mesmos 
entreguistas que participaram e se en-
riqueceram com privatizações dos anos 
de 1990. Empresas estratégicas que cus-
taram o sangue e o suor do povo brasi-
leiro ao longo de décadas são oferecidas 
a preços irrisórios a multinacionais e es-
peculadores estrangeiros, com a ajuda 
de seus prepostos internos”.

As próximas fases da ‘I Copa de Fu-
tebol Society do Sindipetro-RJ’ acon-
tecem  nos dias 24 de setembro,  1º e 8 
de outubro. A tendência é que o nível 
técnico dos jogos melhore, assim como 
a respectiva preparação física, na se-
quência de jogos a serem disputados. 
Mas o que importa de fato é a integra-
ção dos nossos atletas, relevando as 
“caneladas, trombadas e frangos”.

A ‘I Copa Society do Sindipetro-RJ’ 
tem por objetivo integrar a base pe-
troleira do Rio de Janeiro através de 
atividades esportivas conforme uma 

das metas da atual diretoria, ainda 
na campanha eleitoral em que foi 
vencedora com apoio maciço de pe-
troleiros e petroleiras por uma mar-
gem de 70% dos votos válidos.

 I  COPA DOS PETROLEIROS DO RJ

A TV Petroleira está visitando as ba-
ses, gravando o programa semanal Fala 
Petroleiro! O objetivo é reconectar o Sin-
dicato com a categoria. 

Nesta quarta, dia 20, estaremos na 
porta do Edifício Senado, entre 11h e 
14h. Participe! Fale com seus colegas e 
deixe o seu recado. Sua opinião é muito 
importante para o Sindipetro-RJ! Assis-
ta aos dois primeiros episódios da série 
no canal da TV Petroleira:
http://bit.ly/falaedise
http://bit.ly/falalubrax

T
erceirizados das empresas Autvale e Nova Rio lotados no Centro 
de Pesquisa da Petrobrás (Cenpes), Ilha do Fundão, vão realizar 
nesta terça (19) uma greve a partir das 6h30. Os funcionários da 

Autvale reivindicam o cancelamento da demissão de um colega de tra-
balho dispensado por possível perseguição. Os trabalhadores denun-
ciam a rotina de demissões sumárias e sem justificativa, o que cria um 
clima de terror imposto pela empresa, entre outras questões. 

Já os trabalhadores da empresa Nova Rio reclamam de sobrecarga de 
trabalho, e que, por conta disso, oito trabalhadores passaram mal duran-
te o expediente. Além disso, reclamam do tratamento truculento do res-
ponsável da Nova Rio; e de situações de perseguições como o uso de uma 
touca imposta só às mulheres, que causa incômodo e constrangimento. 
Nesta segunda (18), os trabalhadores da Aut Vale realizaram um atraso 
pela manhã e paralisaram na parte da tarde.

GREVE NO CENPESFALA PETROLEIRO

a


