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PETROLEIROS
DIZEM NÃO
AO ACT DA
PETROBRÁS
A categoria petroleira rejeitou, quase
por unanimidade em todo o país, a proposta de acordo coletivo apresentada
pela Petrobrás, com retirada de direitos
e congelamento de benefícios. Enquanto pressiona petroleiros e petroleiras à
aceitar um acordo rebaixado, como se
isso tivesse algum impacto relevante
sobre a tão falada dívida, a Petrobrás
entrega ativos estratégicos por valores
depreciados e vende toneladas material de seus empreendimentos como
sucata. (http://bit.ly/presalsucata)
Nas assembleias realizadas no Rio
de Janeiro, de 26 de setembro à 3 de
outubro, os petroleiros rejeitaram a
proposta da Petrobrás por 634 votos à
2 (quadro na pag.2). Foi aprovada também a assembleia permanente e o estado de greve.
Quando em assembleia permanente
a categoria pode ser convocada à qualquer momento a se posicionar sobre al-

A unidade realizada na passeata do dia 3/10 precisa se manter para novas mobilizações

guma proposta, sem precisar cumprir o
prazo legal de 3 dias entre a publicação
de um edital e a realização da assembleia. Já o estado de greve representa
uma intensa mobilização política, com
um aceno à empresa de que há disposição em decretar greve, caso as negociações não avancem.
Unidade de ação e de lutas - A resistência da categoria precisa ser firme
como foi no passado em tempos que
queriam até mudar o nome da empresa para Petrobrax. Para isso a unidade
de ação dos petroleiros é importante. E
talvez a única forma de conseguir resistir à onda de retrocessos e privatizações em todos os setores.
O Sindipetro-RJ e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) defendem
a realização de mesa única. E está fazendo um chamado a todos os sindicatos para uma reunião geral com o ob-

jetivo de construir uma greve nacional
unificada. Também é importante a unidade com os demais trabalhadores para
resistir às reformas que vão impactar
duramente o país e a vida de todos.
Outra luta fundamental é a resistência à proposta de equacionamento da
dívida da Petros. Os trabalhadores não
podem pagar a dívida da empresa. Eles
honraram o pagamento de suas contribuições ao longo dos anos e agora não
podem ser penalizados pela decisão da
Petrobrás de não pagar o que lhe cabe.
Apesar das diferenças entre os diversos setores que compõem o movimento
petroleiro, é necessário superar as diferenças como fizeram os metalúrgicos,
com ações unitárias realizadas por todas
as centrais. É importante também que
não se use o movimento sindical como
plataforma política de qualquer candidato, porque somente a luta dos trabalhadores pode barrar os retrocessos.

Próximos cursos do Sindipetro-RJ realizados em parceria com a UFRJ:

ESCOLA DE PRIMAVERA
INTÉRPRETES DO BRASIL
10 e 11/10, 9h às 18h, na Escola de Serviço
Social e Decania do CFCH da UFRJ,
Campus da Praia Vermelha. Resumo:
Seminário sobre Economia Politica.
Tema: A questão da democracia brasileira.

COMO FUNCIONA A SOCIEDADE II COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
28 e 29/10, 9h às 17h, no
Sindipetro RJ (Av Passos 34).
Resumo: Continuação do curso
I. Crises econômicas e sociais:
relações entre mercado e Estado.
Perspectivas e desafios colocados
pelas crises.

11 e 12/11, 9h às 17h, no
Sindipetro RJ. Resumo: timidez
ou intimidação; medo de falar
em público, quando e o que
falar; como usar sua voz e
gestos. Seu espaço e o
espaço coletivo.

O desmonte da Petrobrás

FERTILIZANTES: BRASIL É 4 CONSUMIDOR MUNDIAL
o

Mesmo assim Petrobrás repassa setor ao mercado
e derivados serão ainda mais caros

C

ontinuando o plano de desmonte, a Petrobras iniciou a saída do setor de fertilizantes em 11/09, com
o processo de venda de 100% da Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa), que opera em Araucária (PR), e da
Unidade de Fertilizantes-III (UFN-III), cuja planta se localiza em Três Lagoas (MS).

A demanda
do mercado brasileiro
de fertilizantes é
crescente e bem maior
que a produção nacional
A Araucária Nitrogenados entrou em operação em 1982,

passando a integrar nosso portfólio em junho de 2013. Sua
capacidade de produção diária é de 1975 toneladas de ureia,
1303 toneladas de amônia, além de 450 m3/dia do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA32), segundo informações
da Companhia. A fábrica é vizinha da Refinaria Presidente
Getúlio Vargas (Repar), que lhe fornece matéria-prima, e sua
aquisição estava alinhada ao PNG 2013-2017, objetivando
“complementar nossos demais ativos de fertilizantes, possibilitando maior proximidade com os mercados de São Paulo e
Paraná, maior disponibilidade de armazenamento e modais de
transporte e otimização do mix de produção de cada fábrica
para atender aos perfis de seus mercados adjacentes”.
Projetada para utilizar cerca de 2,2 milhões m³/dia de gás
natural como matéria prima, a UFN-III terá capacidade diária
para produzir 2200 t de amônia, 3600 t ureia e 290 t de CO2.

RESULTADO DAS ASSEMBLEIAS REALIZADAS DE 26/09 À 03/10/2017
Avaliacão da propostas
apresentada pela Petrobrás
BASES

REJEITAR APROVAR ABST.

ANGRA (Adm. e grupos)

36

0

0

APOSENTADOS

101

0

0

BGL-1

15

0

0

Participação no Dia Nacional
de Luta, 3 de outubro
A FAVOR

CONTRA

ABST.

22

1

3

15

0

0

Assembleia permanente
estado de greve
CONTRA

ABST.

5

0

0

10

0

0

A FAVOR

BRASFELS

10

0

0

10

0

0

CENPES/CIPD (Adm. e Grupos)

54

0

0

54

0

0

CNCL (Grupos)

62

0

0

36

0

20

48

1

13

COMPERJ

21

0

0

21

0

0

21

0

0

EDICIN

23

0

0

23

0

0

EDIHB

34

0

0

31

0

3

23

0

3

EDISE / (Adm e Turnos)

71

0

0

68

1

2

39

0

0

EDIVEN

47

0

0

47

0

0

SENADO (ADM)

62

0

0

43

1

1

30

0

5

TABG (Adm. e Grupos)

69

2

0

50

1

20

45

1

8

TRANSPETRO/Sede

5

0

0

5

0

0

UTE-BLS/BF (Grupos)

24

0

3

21

1

3

19

1

3

TOTAL

634

2

3

52

240

3

32

446

5

Em algumas bases foi encaminhada a proposta: “FORA ELEK! EXONERAÇÃO JÁ!” com o resultado: F - 95 - C - 1 - Abst. - 11.

www.sindipetro.org.br
(21)3034-7300/7326
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A escolha do local foi consistente, estando próximo do gás,
da água e do mercado consumidor. As obras da UFN-III tiveram início em setembro de 2011 e foram interrompidas em
dezembro de 2014, com 80,95% de avanço físico concluído e
um investimento de R$ 3,5 bilhões. A Petrobrás rescindiu o
contrato com o consórcio formado pelas empresas Sinopec
e Galvão Engenharia, por se recusar a pagar os aditivos demandados pela EPCista. A obra passou a ser fiscalizada também pelo TCU, que identificou irregularidades em pagamentos de bens e serviços sem garantias à Petrobras. A Operação
Lava Jato também trouxe à tona o esquema de propinas que
superfaturou o valor do empreendimento e desde então temos equipamentos hibernando em condições questionáveis
e um ativo repetidas vezes depreciado nos testes de impairment, criando prejuízos artificiais para a Companhia.
POR QUE SAIR DO SETOR DE FERTILIZANTES?
A demanda do mercado brasileiro de fertilizantes é crescente e bem maior que a produção nacional. O país tem relevo mundial como importador não só pelo volume consumido, mas também por sua demanda sazonal, concentrada
principalmente no segundo semestre (os outros principais
países compradores concentram suas compras no primeiro
semestre). O Brasil possui cerca de 329 milhões de hectares
de terras agriculturáveis, e é hoje um importante produtor e
exportador mundial de produtos agrícolas e o segundo maior
produtor de soja em grãos. Somos o 4º consumidor mundial
de fertilizantes, absorvendo 5,9% da demanda global, ficando
atrás apenas dos Estados Unidos, da Índia e da China.

questão de estratégia interna. O custo do gás natural (matéria prima) é um gargalo para as FAFENs, além da competição desigual de seus produtos com os fertilizantes
importados, os quais são isentos de impostos. Temos um
portifólio de produtos que atendem tanto ao agronegócio
como também a vários outros segmentos industriais. Segue
que deveríamos analisar o mercado e as oportunidades para
aproveitar os períodos em que a demanda por fertilizantes
diminui, vendendo produtos para outros setores. O ARLA
32, por exemplo, será demandando cada vez mais.
O Sindipetro-RJ não tem a pretensão de apresentar soluções para todos os problemas, porém é nítido que a direção
da Petrobrás poderia trabalhar para reduzir o custo de aquisição do gás, bem como atuar junto ao governo para a criação de linhas de financiamento para a aquisição do produto
nacional nos mesmos padrões de prazo e juros concedidos
internacionalmente. A empresa conta com um corpo técnico capacitado o suficiente para oferecer alternativas mais
interessantes que a venda dos ativos. Porém, a estratégia seguida vem de fora; não há interesse em “salvar” a Petrobrás,
senão de seu próprio sucesso.
Mais informações disponíveis em http://www.aepet.org.
br/noticias/pagina/14184/Grupo-Reage-CENPES-publica-documento-sobre-a-importncia-das-fbricas-de-fertilizantes-para-a-Petrobrs

A importante participação dos fertilizantes como insumo
para a produção agrícola e o deslocamento dessa produção
para novas fronteiras tornam essa indústria muito atrativa.
Os fertilizantes nitrogenados são fundamentais para dar
suporte à expansão da cana-de-açúcar, principal cultura
para a produção do etanol. A construção de novas unidades
para produção desses fertilizantes é urgente, caso contrário,
a dependência de produtos importados será cada vez maior.
Em relação a importância dos produtos comercializados
pelas FAFENs, a produção de fertilizantes nitrogenados se
insere na cadeia de valor do gás natural, sendo uma alternativa economicamente atrativa para sua monetização.
O ARLA 32 é um produto químico que atua na redução do
óxido de nitrogênio (NOx) da emissão veicular, assumindo
caráter cada vez mais estratégico, já que por determinação do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), toda a frota nacional movida a diesel deve adotá-lo como aditivo. Com
isso, estima-se que em pouco tempo o Brasil será um dos três
maiores mercados de ARLA no mundo. A Petrobras Distribuidora comercializa o produto com a marca Flua Petrobras.
PLANO ESTRATÉGICO, MAS PARA QUEM?
O problema da área de fertilizantes da Petrobras é uma
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Fonte: http://epocanegocios.globo.com/Revista/
Common/0,,ERT287775-16642,00.html
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BENZENO CONTINUA FAZENDO
VÍTIMAS NA PETROBRÁS

N

o Dia Nacional de Luta Contra
a Exposição ao Benzeno, 5 de
outubro, foi divulgada mais
uma morte na Petrobrás : o petroleiro
Marcelo do Couto Santos (49), faleceu
em virtude da exposição ocupacional a
hidrocarbonetos e ao Benzeno. Ele trabalhava há 30 anos na Petrobrás, como
técnico de operação no terminal de Pilões da Transpetro de Cubatão-SP.
O Sindipetro do Litoral Paulista
foi informado da morte de Marcelo
na terça-feira (3). No atestado de óbito, foi registrado que Marcelo sofreu

uma parada cardiorrespiratória e
insuficiência hepática, cirrose hepática, devido à intoxicação crônica do
derivado benzeno.
“Devido aos exames periódicos que os
trabalhadores da área operacional são
submetidos de seis em seis meses, a gerência do terminal de Pilões já sabia há
anos das alterações no sangue causadas
pelo benzeno. Porém, nenhuma medida
foi tomada para afastá-lo da exposição” ,
diz o informe do Sindipetro-LP sobre o
falecimento do petroleiro.
Em meados de 2016, Marcelo passou
a sofrer diversos distúrbios na saúde
que o afastaram do trabalho. Preocupado com sua saúde, o trabalhador procurou por conta própria ajuda, encontrando na Santa Casa de Santos um médico
que já na primeira consulta identificou

imediatamente como causa de seus
problemas a exposição ao benzeno. Em
setembro do mesmo ano, com o agravamento das crises, Marcelo foi afastado pelo INSS e passou a receber auxílio
doença. Em abril de 2017, deu entrada
em sua aposentadoria por invalidez.
Apesar do sindicato cobrar da Petrobrás, insistentemente, que cumpra o
acordo nacional do benzeno, a gerência
de Pilões não entende que haja exposição ao agente cancerígeno.
Assim como em outras unidades do
Sistema Petrobrás, os gestores do Terminal Pilões permitem, há anos, que os
trabalhadores do terminal manipulem
petróleo, que carrega benzeno em sua
composição, além de armazenar gasolina
e, até recentemente, nafta petroquímica.
(Leia mais: http://bit.ly/Diabenzeno)

ANP REALIZA AUDIÊNCIA SOBRE CONTEÚDO LOCAL

C

om a presença de mais de 200
pessoas, a ANP realizou na última terça-feira (3), uma audiência pública sobre a minuta de resolução que vai disciplinar os critérios,
requisitos e procedimentos aplicáveis
à isenção de cumprimento da obrigação de conteúdo local, bem como as
regras gerais dos ajustes de percentual de conteúdo local comprometido
e das transferências de excedente de

conteúdo local. A regulamentação se
aplica aos contratos de concessão da
7ª à 13ª Rodadas de Licitações, de cessão onerosa e da 1ª Rodada de Partilha de Produção.
A audiência contou com a presença
de técnicos da ANP, representantes de
petroleiras e de empresas fornecedoras
e autoridades, como o deputado federal
Júlio Lopes (PP-RJ), denunciado em delações da Odebrecht na Operação Lava

Jato e o deputado estadual do Rio de Janeiro Carlos Osório (PSDB), citado por
improbidade administrativa nas obras
da Linha 4 do Metrô pelo Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro.
A partir de agora, todas as contribuições serão avaliadas pela área técnica
da ANP e, após aprovação da minuta
pela Diretoria da Agência, a resolução
será publicada. A previsão é que a publicação ocorra até dezembro deste ano.

ANISTIA: PETROLEIROS COBRAM CUMPRIMENTO DA LEI

A

Comissão Paritária de Anistia
da Petrobrás, que se reuniu dia
5 de outubro, cobrou da empresa a solução das pendências, como
a lista de nomes que constam como deferidos, mas que até agora não retorna-

FALECIMENTO
4

ram. Representando o Sindipetro-RJ, a
diretora Fabíola Monica questionou o
não cumprimento na íntegra da Lei de
Anistia (8878/94).
O advogado Aderson Bussinger requereu à Comissão que na próxima

reunião (9/11) sejam pautados os casos que se encontram encaminhados
e deferidos para Petrobrás, referentes
ao Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas. E
propôs que sejam discutidos um a um,
para que sejam lotados e efetivados.

O Sindipetro-RJ perdeu um de seus mais antigos filiados. Inscrito desde 17 de maio de
1963, com o número 1.252, Izaías Ferreira de Souza faleceu dia 1 de outubro aos 92
anos. O petroleiro iniciou sua carreira na Petrobrás como mecânico de máquinas de
escritório em 29 de março de 1963 na DVE SIMAQ, se aposentando em 12 de janeiro
de 1987 na Reduc. O Sindipetro-RJ presta sinceras condolências à família de Izaías
Ferreira de Souza e agradece a sua participação como petroleiro filiado.
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