
No final de semana de 9 e 10 de feverei-
ro, as diretorias dos sindipetros Unificado, 
Litoral Paulista e São José dos Campos 
realizaram, na escola Florestan Fernandes, 
do MST, o terceiro Congresso Unificado dos 
Petroleiros de São Paulo. “Esse é um esforço 
conjunto de unirmos as militâncias e bases 
na defesa da Petrobrás e dos trabalhado-
res”, afirmou o coordenador do Unificado, 
Juliano Deptula. Além de dirigentes das três 
entidades, outros dez sindipetros se fizeram 
representar no Congresso.

Para a realização deste III Coupesp foram 
eleitos três temas prioritários: a conjuntura 
política com as ameaças de privatização de 
empresas públicas, o refino e o PP-3, a nova 
bomba-relógio da Petros. 

O ex-presidente da Petrobrás, José Sergio 
Gabrielli, e o dirigente sindical Paulo Pasin fa-
laram sobre os desafios dos trabalhadores em 
geral, e dos petroleiros, em particular, diante 
dos ataques promovidos pelo atual governo 
e seus representantes na administração da 
Petrobrás. Segundo a análise dos debatedores, 
a próxima campanha salarial (no segundo se-
mestre) será um marco na luta de resistência 
da categoria, pois haverá forte pressão para 
retirar importantes conquistas do ACT. 

A mesa de debate sobre o refino foi con-
duzida pelo economista do Ineep, Eduardo 
Costa Pinto, e por Herbert Teixeira, da Aepet 
(Associação dos Engenheiros da Petrobrás). 

Segundo eles, o Brasil faz o movimento con-
trário ao de outros grandes produtores de 
petróleo, que usam o recurso como reserva 
estratégica nacional, em vez de privatizar e 
vender óleo bruto para importar insumos. 
A tendência de nacionalização é percebida 
também, afirmaram, em relação a outros 
bens essenciais, como água e energia elétri-
ca. Grandes capitais, como Berlim e Paris e 
mais de 260 outras cidades pelo mundo, que 
tinham programas privatistas, estão olhan-
do para o futuro e reestatizando serviços 
essenciais.  

Nesse quesito, o refino é um dos pilares 
do desenvolvimento. Eduardo Costa apresen-
tou estudo do Ineep que mostra a criação de 
cerca de 5 milhões de empregos entre 2003 e 
2013 devido aos investimentos da Petrobrás 
no refino. Para cada R$ 1 bilhão investido no 
refino são gerados 32 mil empregos, segundo 
o Instituto.
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Em relação ao novo plano da Fundação 
Petros, os debates seguiram a linha do que 
já havia sido debatido em seminário promo-
vido pela direção do Unificado no dia 4 de 
fevereiro, na Regional São Paulo. Os principais 
pontos desse debate podem ser conferidos 
no site do Unificado.

RESOLUÇÕES DO 3º COUPESP
 Participar da Assembleia Nacional da 
Classe Trabalhadora contra a reforma da 
previdência, que acontece dia 20, na Praça 
da Sé.

 Deflagrar a campanha contra o PP-3.

 Retomar as caravanas contra o desmonte 
do Sistema Petrobrás e em defesa das 
refinarias e subsidiárias.

 Mobilizar a categoria pela reestatização 
da Vale e exigência de punição dos 
responsáveis pelo crime de Brumadinho e 
contra o decreto 9355/18 que aprofunda a 
privatização das empresas estatais.

 Lutar para construir uma mesa única de 
negociação com a direção da empresa, com 
o fim específico de defesa das refinarias e 
terminais do Estado de São Paulo e Oleoduto 
São Paulo-Brasília (Osbra).

 Realização do Fórum Unificado de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS).

 Fortalecer o Dia 8 de Março e promover 
a realização de um Encontro das Mulheres 
Petroleiras do Estado de São Paulo.

 Seguir promovendo a publicação do 
Boletim da Frente Petroleira Paulista.

LUTAR CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DE REFINARIAS
Resoluções aprovadas encaminham a luta em defesa da Petrobrás pública e dos direitos dos trabalhadores

Congresso Unitário: a categoria em defesa dos direitos e da Petrobrás
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Indicado por Roberto Castello 
Branco a pedido de Bolsonaro 
para o cargo de Gerente Execu-
tivo de Inteligência e Segurança 
Corporativa, Carlos Victor Guerra 
Nagem, teve sua nomeação para 
o cargo recusada, após ação po-
pular impetrada pelo coordenador 
da FUP, José Maria Rangel.

Em 14 de janeiro a FUP ha-
via ingressado com ação cível na 
Justiça do Rio de Janeiro contra o 
presidente da Petrobrás, por im-
probidade administrativa devido à 
indicação de Nagem, amigo pes-
soal do presidente Jair Bolsonaro. 
Em uma decisão relâmpago, dois 
dias depois, a Justiça do Rio de 

Janeiro extinguiu a ação da FUP 
por considerar que “as associa-
ções civis não são legitimadas 
para a propositura da ação de 
improbidade”. 

Imediatamente, o escritório 
Normando Rodrigues ajuizou ação 
popular em nome do coordenador 
da FUP para impedir a nomeação.

No dia 9 de fevereiro, um ope-
rador do ETA fraturou um dedo 
durante manobra exigida pelo 
supervisor (fechamento de uma 
válvula para sanar um vazamen-
to – serviço que, normalmente, é 
realizado pelo pessoal da manu-
tenção, que trabalha no horário 
administrativo).

O trabalhador foi afastado 
por ordem médica pelo período 

mínimo de 14 dias, entretanto, 
a Replan ignorou o atestado de 
saúde e classificou a ocorrência 
como acidente típico com lesão 
e sem afastamento.

Segundo informações que che-
garam ao Sindicato, o petroleiro 
teria comunicado sobre o risco 
de manusear o equipamento e 
que o procedimento cortaria o 
abastecimento de outros seto-

res, mesmo assim a ordem foi 
mantida. 

Trabalhadores da Replan fo-
ram surpreendidos este mês com 
o aviso de alguns gerentes de que 
não vão mais aceitar atestado 
médico. O advogado do Sindicato 
João Antonio Faccioli alerta que 
a recusa pela empresa do ates-
tado de consulta em horário de 
trabalho é ilegal.

A direção do Unificado re-
alizou na semana passada, a 
partir da quarta-feira,13, reu-
niões setoriais com os traba-
lhadores da Recap para discutir 
diversos temas como as tentati-
vas de privatização de empresas 
públicas, a proposta do governo 
de reforma da Previdência, o 

Plano Petros 3 e as demandas 
do local de trabalho.

“A participação foi muito 
boa, as pessoas estavam inte-
ressadas em conhecer a opinião 
dos dirigentes e dar suas suges-
tões. Todos estão preocupados 
com os rumos que essa admi-
nistração privatista está dando 

à empresa, inclusive, muitos 
que votaram no Bolsonaro co-
meçam a se arrepender, pois 
estão percebendo que o que por 
trás desse governo é o modelo 
entreguista pode custar o em-
prego de milhares de trabalha-
dores”, afirma o coordenador da 
Regional Mauá, Auzélio Alves.

A Replan voltou atrás na de-
cisão de punir trabalhadores que 
apresentem pelos faciais. A em-
presa se comprometeu a primeiro 
orientar sobre as normas e só 
depois colocar em prática medidas 
mais rigorosas.

Após ameaças feitas por re-
des sociais do dia 12, de que os 
trabalhadores não barbeados se-
riam dispensados e receberiam 
falta, houve grande indignação. 
Os diretores do Sindicato foram à 
refinaria no dia seguinte para ga-

rantir que ninguém  fosse punido 
e esclarecer que o critério objetivo 
para a eficácia da proteção respi-
ratória é a vedação da máscara. 

A pressão surtiu efeito, resul-
tando em reunião com as gerên-
cias no dia 14. 

Após denúncia e pressão do 
Sindicato, que encaminhou ofício 
para a Transpetro e a Petrobrás 
a respeito da falta de pagamen-
to, por parte da JPTE, de verbas 
salariais para os funcionários, a 
gerência da Transpetro informou, 
no dia 7 de fevereiro, por meio 

do ofício TP/PRES/RH/CREM/RTS 
0044/2019 que “a partir de outu-
bro de 2018 a JPTE Engenharia 
começou a atrasar o pagamento 
de uma série de benefícios como 
plano de saúde, vale-alimentação, 
vale refeição e a 1ª parcela do 
13º salário de seus funcionários, 

o que acarretou a primeira para-
lisação, no mês de dezembro/18... 
em janeiro a situação complicou 
ainda mais...a Transpetro rescin-
diu o contrato com a JPTE e já 
assinou com nova empresa, com 
previsão de início das atividades 
em 14/02/2018”.

TRABALHADOR SOFRE ACIDENTE, MAS REFINARIA IGNORA ATESTADO DE AFASTAMENTO

APÓS AÇÃO JUDICIAL DA FUP, AMIGO DE BOLSONARO NÃO ASSUME GERÊNCIA NA PETROBRÁS

SETORIAIS DEBATEM PRIVATIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA E PP-3

SINDICATO BARRA ARBITRARIEDADE NA REPLAN

JPTE DEIXA CONTRATO E NÃO PAGA TRABALHADORES

REPLAN

DEU RUIM PARA ELE

RECAP

BARBA E CAVANHAQUE

TERCEIRIZADA

Recusa da Replan é ilegal

Amigo sem qualificações para o cargo

Boa participação

Garantia de não punição

Resposta da Transpetro
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