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GREVE NACIONAL PETROLEIRA, JÁ! 

N
a última sexta-feira (20), a 
companhia, através de sua Ge-
rência de Relações Sindicais, 

emitiu um ofício no qual avisa que está 
estudando as considerações feitas pela 
FNP e seus cinco sindicatos filiados a 
partir da formalização da rejeição à 
proposta feita pela empresa no início 
das negociações, que contam até o mo-
mento com sete reuniões e nenhum 
avanço relativo aos pontos indicados 
na Pauta de Luta-2017 encaminhados 
pela FNP/sindicatos.

Após a realização das assembleias, 
quando foram estabelecidos o estado 
de greve e assembleia permanente e, 
por imensa maioria, foi rejeitada a pro-
posta da empresa, a situação segue no 
compasso de espera.  Isso quer dizer 
que a categoria pode ser convocada a 
qualquer momento para se mobilizar 
a fim de exigir que se restabeleçam as 
negociações que foram suspensas uni-
lateralmente pela direção da Petrobrás. 

Por enquanto, a proposta da direção 
da Petrobrás para a categoria signifi-
ca perda de direitos e precarização das 
condições de salário, saúde e segurança 
no trabalho; calote nas aposentadorias e 
nas dívidas que a Petrobrás tem com o 
Plano Petros, com a desestruturação do 
plano de previdência; entrega de ativos 
a preço vil; desmantelamento da Petro-
brás como empresa integrada de ener-
gia, tudo no caminho da privatização.

A Petrobrás está colocando o “bode 
na sala” como tática para passar à ca-

tegoria a sensação de fim do mundo, 
por conta do dia 11 de novembro, data 
início de vigência da reforma Traba-
lhista de Temer. 

Isto é, como se não fosse existir qual-
quer resistência por parte dos trabalha-
dores na defesa de seus direitos, ou que 
a nova legislação fosse inquestionável 
no calote que propõe nos direitos costu-
meiros ou aqueles pactuados em recor-
rentes acordos até o momento. Ano pas-
sado já enfrentamos uma negociação de 
acordo coletivo em que não havia mais 
a garantia da ultratividade. Historica-
mente, os petroleiros em luta sempre 
garantiram direitos acima do mínimo 
ofertado pela antiga CLT e não vai ser 
agora com mais precarização que deixa-
rão de defender seus direitos e garantias 
que são referência para a luta de toda 
classe trabalhadora por direitos.

Greve Nacional Petroleira - Portan-
to, não adianta. Os petroleiros mantêm 
a sua força na luta em defesa da Petro-
brás e por direitos. Vamos lutar para 
avançar em conquistas e derrubar os 
ataques da nova legislação, denuncian-
do todas as suas ilegalidades que con-
trariam as doutrinas da lei constitucio-
nal e trabalhista e que já tentam impor 
no dia a dia. É necessário construir 
uma greve nacional petroleira!

Por isso, os sindipetros da FNP vêm 
travando a batalha em favor da unidade 
dentro da categoria petroleira, bem como 
em fóruns mais amplos de unidade da 
classe trabalhadora, a exemplo de: Brasil 

Metalúrgico; Plenária Unificada do Rio 
de Janeiro (Em defesa da UERJ, Contra 
a Privatização da CEDAE, entre outros); 
Congresso Unificado dos Petroleiros do 
Estado de São Paulo; Seminários Regio-
nais Sul /Sudeste, Norte/Nordeste, entre 
outras iniciativas, sempre integrando e 
participando de cada luta de outras cate-
gorias em suas respectivas regiões. 

Isso também se reflete na luta dos 
participantes da Petros com a consti-
tuição do Fórum Unificado em Defesa 
dos Participantes da Petros, que já re-
úne, por exemplo, a FNP e seus 5 sin-
dipetros, federações de aposentados 
como a FENASPE, associações como 
GDPAPE e entidades como a Asso-
ciação de Engenheiros da Petrobrás 
(AEPET). O que já demonstra a maior 
e a mais ampla representatividade 
quanto aos interesses atacados de ati-
vos, aposentados e pensionistas.  Nem 
o calote na previdência, nem a refor-
ma Trabalhista vão ser aplicados na 
Petrobrás! Nenhum direito a menos! 
Greve Nacional Petroleira Já!

Por direitos e em defesa da Petrobrás e contra
o fim da CLT e da ultratividade
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S 24/10 - Plenária de Mobilização RJ, Sindipetro-RJ, às 18h

27/10 - Manifestação contra o Leilão, Debate RMNR no TST
28/10 - Seminário Regional Sul-Sudeste em SP (Qualificação da Greve Petroleira)

10/11 - Dia Nacional de Lutas (rumo à Greve Nacional) 

Era garantia da manutenção da 
prática do acordo coletivo ante-
rior até o momento do fechamen-
to da negociação de um novo ACT.

ULTRATIVIDADE
VOCÊ SABIA?
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C
om a presença de mais de 250 
pessoas, na manhã da última 
sexta (20) foi  realizada a 2ª ple-

nária do Fórum Unificado em Defesa 
da Petros, na Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) , que discute estratégias 
contra a proposta de equacionamento 
do déficit do Plano Petros (PPSP), que 
chega atualmente a mais de R$ 27 bi.

“Precisamos entender que ninguém 
vai conseguir fazer nada sozinho.  Es-
tamos aqui como um grupo na luta em 
defesa da Petros e da categoria petrolei-
ra, pois essas entidades unidas colocam 
em prática uma linha de ação coorde-
nada” – enfatizou Adaedson da Costa, 
coordenador da FNP e presidente do 
Sindipetro-LP.

O fórum agrega entidades represen-
tativas como AEPET (Associação de 
Engenheiros da Petrobrás), Federação 
Nacional dos Petroleiros (FNP), Grupo 
em Defesa dos Participantes da Petros 
(GDPAPE) e a Federação Nacional das 
Associações de Aposentados e Pensio-
nistas e Anistiadas do Sistema Petro-
brás e Petros (Fenaspe).

“O participante não pode pagar esse dé-
ficit da forma como ele é proposto, com o 
aumento da contribuição que vai triplicar. 
Além disso, esse valor não será deduzido 
no IR. O participante não pode ser consi-
derado responsável pela formação dessa 
dívida” – disse Marcos Coelho, advogado 
da FNP na abertura do encontro. 

Pela proposta, quem ganha R$ 10 
mil na ativa terá um acréscimo de des-
conto no plano da Petros de 13,5%. Já 
quem ganha R$ 5 mil, por exemplo, 
descontará 4,73% a mais. Já o aposen-
tado com benefício de R$ 10 mil terá 

uma contribuição a mais de 19,2%. Por 
sua vez, o aposentado que ganha R$ 
5 mil terá um acréscimo de 6,7%. Já 
o pensionista com salário de R$ 2 mil 
terá que contribuir a mais com 4,5%. 
De acordo com a legislação e resolução 
do Conselho de Gestão de Previdência 
Complementar, o déficit deverá ser 
equacionado paritariamente entre a 
Petrobrás, a Petrobrás Distribuidora 
(BR) e a Petros, que são as patrocina-
doras, e os participantes e assistidos do 
PPSP. Hoje, o Plano conta com 83 mil 
participantes e 64 mil assistidos.

PETROS: ENTIDADES SE ARTICULAM CONTRA 
PROPOSTA DE EQUACIONAMENTO DA DÍVIDA 

CPI DA PETROBRÁS CONSTATA O ABANDONO DA REDUC
N

a terça-feira (17), os deputados 
da CPI do desmonte da Petro-
brás foram conferir na REDUC 

as denúncias de redução do efetivo, va-
zamentos, estruturas civis danificadas, 
equipamentos fora de operação e con-
dições de trabalho precárias.

A gerência da unidade fez uma 
apresentação sobre a refinaria e os 
deputados fizeram alguns questio-
namentos com base na denúncia re-
latada  em carta  enviada à Comissão 
Parlamentar que investiga o desmon-
te da Petrobrás e os impactos da pri-
vatização no Estado do Rio de Janeiro 

pelo Vice-Presidente da CIPA local, 
Thalles Leopoldo, único petroleiro 
presente na inspeção, pois o sindicato 
e os diretores liberados não foram au-
torizados pela Petrobrás para acom-
panhar a visita.

A comissão parlamentar é presidi-
da pelo deputado Paulo Ramos (PSOL). 
“Aqui na REDUC temos uma situação 
em que os trabalhadores da Petrobrás e 
os terceirizados  estão sendo precariza-
dos em nome de uma produtividade de 
mercado” –  disse Paulo Ramos.

Basicamente a inspeção foi feita 
nas principais avenidas da refinaria, 

avenidas F, E e B. O que foi visto pelos 
deputados: tubulações com vazamen-
to, tanques abandonados, mato alto, 
e ao avistarem o prédio do Reator do 
Coque relataram: “Aquilo é um horror, 
parece uma cidade abandonada”. Os 
petroleiros da REDUC exigem quatro 
pontos fundamentais: Segurança e 
Saúde dos trabalhadores; Investimen-
tos para manter com segurança a re-
finaria; Reposição do efetivo para ga-
rantir manutenção e operação seguras 
e cancelamento do “estudo” de O&M 
que reduziu os postos de trabalho da 
operação.
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O desmonte da Petrobrás

NEM OS “DEUSES” DO MERCADO 
JUSTIFICAM O DESMONTE
O  

mito da Petrobrás quebrada   
e  a meta de alavancagem de 
2,5 vezes a dívida líquida so-

bre o EBITDA (lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização) 
têm servido de justificativa para que 
a direção da empresa intensifique o 
desmonte com velocidade surpre-
endente, vendendo ativos estratégicos 
por valores depreciados e dilapidando a 
saúde e a integração vertical da compa-
nhia. O próprio número cabalístico de 
2,5 nunca foi devidamente justificado, 
representando um “achismo” do senhor 
Pedro Parente, que ultimamente tem 
“achado” que o melhor número seria 1,5. 
Por que teria chegado a tal conclusão? 
Certamente, prevendo que a meta será 
alcançada, para que se continue o des-
monte. Do contrário, faltarão pretextos.

O Sindipetro-RJ afirma reiterada-
mente que a empresa não está e nun-
ca esteve quebrada. Sua geração ope-
racional de caixa e liquidez corrente 
a tornam uma empresa muito mais 
rentável que nossas concorrentes es-
tadunidenses (https://goo.gl/73LnXS). 
Lembremos ainda que os efeitos dos 
investimentos no Pré-Sal serão perce-
bidos somente depois de 2022.

Nossos “prejuízos” registrados nos 

resultados operacionais de 2014 a 2016 
devem-se aos absurdos impairments e 
provisões praticados pela direção da 
empresa, os quais não têm efeito real no 
caixa da companhia; são apenas exercí-
cios contábeis. Porém, a forma como a 
Petrobrás vem executando estes exer-
cícios nos últimos anos serviu muito 
bem para consolidar a visão de empresa 
quebrada. E os auditores externos não 
perceberam isso? Ora, se não percebe-
ram as irregularidades do passado, cer-
tamente não percebem as do presente.

Todas as empresas que a mídia busca 
mostrar como tendo situação financeira 
melhor que a Petrobrás possuem meno-
res reservas provadas de óleo e gás, pos-
suindo, consequentemente, menos re-
cursos para explorar e para pagar suas 
dívidas. Não à toa, as atenções estão 
cada vez mais focadas no Pré-Sal bra-
sileiro, talvez uma das únicas grandes 
províncias petrolíferas do mundo onde 
não se precisa disparar um tiro para 
espoliar, bastando-se apenas aliciar al-
guns políticos lesa-pátria de plantão.

Curiosamente, em 18/10, o Valor Eco-
nômico publicou que a Petrobrás não 
precisará alcançar a marca de US$ 21 bi 
em desinvestimentos para atingir a meta 
de alavancagem de 2,5 de acordo com 

estimativas da classificadora de riscos 
Moody’s. Segundo a agência que elevou a 
nota de crédito (rating) da companhia de 
B1 para Ba3, a redução da necessidade da 
venda de ativos se deve a uma melhora 
do fluxo de caixa e ao alongamento do 
vencimento das dívidas. “Nossa perspec-
tiva é que a empresa não precisa vender 
tantos ativos para atingir a meta de desala-
vancagem. Ou com fluxo de caixa ou com 
venda de ativos a empresa vai continuar 
reduzindo sua dívida, que é seu grande 
problema”, afirmou Nymia Almeida, vice 
presidente sênior de crédito da Moody’s 
(https://goo.gl/QQ5G5X).

A diretoria do Sindipetro-RJ não res-
peita ou confia em agências classifica-
doras de risco, uma vez que os pareceres 
emitidos por elas representam apenas 
interesses privatistas (vide documentá-
rio ‘Inside Job’ , traduzido na versão bra-
sileira como Trabalho Interno). Porém, 
sabemos que esses “deuses” do mercado 
têm um arsenal de seguidores, os quais 
se baseiam no que dizem para investir 
ou não em uma empresa. Daí surge uma 
desconcertante contradição no modus 
operandi da direção da Petrobrás: se até 
os “deuses” não justificam o desmonte, 
qual será o novo argumento falacioso 
desta gestão?

Agendadas para esta sexta (27), as 2ª e  3ª Rodadas de leilões sob Regime de Partilha na área do Pré-Sal têm gerado 
informações distorcidas e oportunistas. Fala-se em “destravar” investimentos no Pré-Sal como se uma província que 
já responde por mais de 50% da produção brasileira estivesse parada. Também se apresentam como extremamente 
benéficas ao país as modificações legais que retiraram  a operação obrigatória da Petrobrás, a revisão da política de 
conteúdo local e as “melhorias” trazidas pela Medida Provisória 795/2017, bem como a prorrogação do Repetro por 
mais 20 anos. Somente a MP 795 será responsável por perdas de até R$ 1 tri para o país devido à redução da tributação 
no setor petrolífero, segundo estudo realizado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (https://goo.gl/
jkwqfu). Mais uma contradição inexplicável para um país que se diz à beira da falência.

Em termos do que está em jogo nos leilões, a 2ª Rodada vai ofertar quatro áreas com jazidas unitizáveis, ou seja, 
adjacentes a campos ou prospectos cujos reservatórios se estendem para além da área concedida (Gato do Mato, Carcará, 

Tartaruga Verde e Sapinhoá). A 3ª Rodada ofertará as áreas de Pau Brasil, Peroba e Alto de Cabo Frio-Oeste, na Bacia 
de Santos, e a área de Alto de Cabo Frio-Central nas Bacias de Santos e Campos. A Petrobras já se manifestou em 
seu direito de preferência, decidindo-se pelas áreas de Sapinhoá, Peroba e Alto de Cabo Frio Central. Vejamos que 
surpresas a gestão Pedro Parente nos reserva para estes leilões.

“XEPA” DA ANP ENTREGA O PRÉ-SAL
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CRISE DA ENGENHARIA NACIONAL – 
CICLO DE DEBATES

SEMANA DE 
DEFESA E GESTÃO 
ESTRATÉGICA 
INTERNACIONAL

Com o objetivo de discutir a urgente 
construção de um projeto de país com-
prometido com a engenharia brasileira 
e a soberania nacional, o Crea-RJ, com 
o apoio das entidades de engenharia, 
promove o ciclo de palestras ‘Crise 
na Engenharia Nacional’, que aborda 
questões fundamentais para o cres-
cimento do país, por meio dos encon-

tros de grandes especialistas nacionais. 
Nesta quarta-feira (25), a partir das 17h, 
acontece o debate  ‘O resgate da Petro-
bras para os brasileiros’, que terá como 
palestrantes o geólogo Guilherme Es-
trella e  o engenheiro Cesar Prata. Au-
ditório do Crea-RJ está localizado no  5º 
andar da rua Buenos Aires, 40 – Centro 
do Rio de Janeiro.

SEMINÁRIO CONDIÇÕES 
DE TRABALHO EM 
TURNOS
N

a próxima quarta-
-feira (25), o Clube 
dos Empregados da 

Petrobrás (CEPE-Fundão) re-
cebe o ‘Seminário Condições de 
Trabalho em Turnos - Petro-
brás’, evento direcionado para 
os trabalhadores do TABG e do 
CENPES. O objetivo do semi-
nário é discutir a condição de 
trabalho e jornadas dos turnos 
frente à realidade atual, tema 
bem pertinente para os traba-
lhadores da Petrobrás que so-

frem  com a política de redução 
de efetivos mínimos.

O seminário será ministrado 
pelas pesquisadoras Frida Ma-
rina Fischer (Associação Nacio-
nal de Medicina do Trabalho, 
professora titular da Univer-
sidade de São Paulo) e Lúcia 
Rotenberg (Pesquisadora em 
Saúde Pública, FIOCRUZ), co-
meçando a partir das 13h. An-
tes do evento, as pesquisadoras 
vão conhecer as instalações do 
CENPES na parte da manhã.

Confira as datas da programação
e palestrantes:
25/10 – O resgate da Petrobrás para os brasileiros

Palestrantes: Geólogo Guilherme Estrella e  Engenheiro Cesar Prata

Moderador: Engenheiro Fernando Siqueira

08/11 – Engenharia, ciência e tecnologia

Palestrantes: Engenheiro Nelson Maculan e Engenheiro Carlos Alberto Co-
senza

Moderador: Engenheiro Fernando Uchôa

22/11 – Sucateamento das empresas de engenharia
Palestrantes: Engenheiro Pedro Celestino e Engenheiro Francis Bogossian

Moderador: Engenheiro Clóvis Nascimento

E
m sua sétima edição, a Semana 
de Defesa e Gestão Estratégica 
Internacional abordará o tema 

“Segurança Internacional e suas Novas 
Perspectivas: Gênero, Conflitos e Novas 
Guerras”, trazendo as novas configu-
rações de guerra, feminismo, direitos 
humanos, acentuação dos conflitos 
armados, movimento LGTBQIA+, ha-
cktivismo e a questão em torno dos 
fluxos de refugiados como centrali-
dade dos debates e também a forma 
como eles se relacionam.

O evento será no Auditório do Bloco 
N do Centro de Ciências da Saúde (CCS), 
na UFRJ, localizado na Ilha do Fundão, 
nos dias 30, 31 de outubro e 01 de no-
vembro de 2017. 

Inscrições e outras informações no site 
www.semanadefesa.com.br


