
Na tarde da sexta-feira, 26, o Conselho de 
Administração da Petrobrás anunciou a auto-
rização para a venda de 8 refinarias: Abreu e 
Lima (Rnest), Unidade de Industrialização do 
Xisto (SIX), Refinaria Landulpho Alves (Rlam), 
Refinaria Gabriel Passos (Regap), Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas (Repar), Refinaria 
Alberto Pasqualini (Refap), Refinaria Isaac 
Sabbá (Reman) e Lubrificantes e Derivados 
de Petróleo do Nordeste (Lubnor). 

“A Replan e a Recap não se encontram 
nesta primeira lista, mas isso não é motivo de 
alívio para nossa base, porque sabemos que 
este governo quer a liquidação completa da 
Petrobrás, esta é uma das faturas que esse 
grupo político deve pelo golpe que depôs a 
presidente Dilma”, avalia o coordenador do 
Unificado Juliano Deptula, que completa: 
“As centrais sindicais estão indicando uma 
greve geral contra a reforma da Previdência, 
devemos estar preparados para entrar nessa 
luta e complementar essa pauta com a defesa 
da Petrobrás pública”.

De acordo com o comunicado da empresa, 
o processo de privatização deve ser concluído 
em até um ano e meio. Nesse pacote estão 
incluídos a participação da companhia na BR 
Distribuidora e os terminais da Transpetro que 
compõem a malha logística do refino. Juntas, 
as 8 refinarias possuem capacidade de refino 
de 1,1 milhão de barris dia, praticamente 
metade do consumo nacional. 

O representante dos 
trabalhadores no CA, 
Danilo Silva, avalia que 
“a Petrobrás acelerou o 
processo de venda das 
refinarias depois da in-
tervenção do Bolsona-
ro no preço do diesel e 
as incertezas que esse 
governo traz, para os 
interesses privados, a 
intervenção na política 
de preços pode afugen-
tar investidores”.

Outro fato que cha-
ma a atenção são os constantes vaivém do 
governo em relação à Petrobrás, com anúncios 
e, em seguida, recuos. Um analista ouvido 
pelo Jornal Petroleiros, que preferiu não se 
identificar, vê nesses “desencontros” a possi-
bilidade de uma jogada proposital. Segundo 
ele, todos sabem que o ministro da Economia 
Paulo Guedes é ligado a grupos financistas 
e especulativos, que a cada anúncio do go-
verno, ações da Petrobrás sobem e descem 
no mercado e quem tem essas informações 
de antemão leva grande vantagem (e lucro). 
“Não estou afirmando que isso ocorra, mas 
é uma linha lógica de raciocínio devido à 
insanidade dos anúncios, o homem forte da 
economia na ditadura militar, Delfim Netto, 
ganhou muito, e põe muito nisso, dinheiro, 

com especulação financeira e repasse de in-
formações privilegiadas, ele era conhecido 
nos meios financeiros como ‘quinzinho’, pois 
era comum cobrar 15% de comissão sobre 
as negociatas”.

Mobilizar e resistir
Um grande líder dos anos 80 disse que os 

poderosos nunca deveriam duvidar da capa-
cidade de luta dos trabalhadores. O anúncio 
da venda das refinarias, apesar de já espe-
rado é mais um alerta para a mobilização. 
“O governo mexeu sua peça neste tabuleiro, 
agora é a nossa vez”, avisa o coordenador da 
Regional Campinas, Gustavo Marsaioli, que 
afirma que o movimento sindical petroleiro vai 
saber resistir e dar a resposta ao desmonte 
da companhia.
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Aposentados, pensionistas e trabalhadores 
da ativa do Unificado, ao lado de petroleiros 
de todo o país, realizaram, na quarta-feira, 
24, um protesto contra o Plano Petros 3, 
que a Petrobrás quer impor como alternati-
va ao Plano de Equacionamento do PP-1. O 
ato aconteceu em frente ao Edifício Sede da 
Petrobrás (Edise), no Rio de Janeiro. Mais de 
mil pessoas participaram do ato.

Os petroleiros defendem que seja aprovada 

a proposta de equacionamento construída 
pelo Grupo de Trabalho (GT) da FUP e as-
sociações, pois é a única alternativa que vai 
garantir sustentabilidade aos planos PPSP 
(repactuados e não repactuados). 

“Essa proposta é consistente e mantém a 
patrocinadora amarrada com a gente pelo 
resto da vida, sendo co-responsável, parita-
riamente, pela viabilidade do plano”, afirma 
o diretor do Unificado Carlos Cotia. 

A primeira mesa de debate do Congresso 
contou com as participações de William Nozaki,  
mestre e doutorando em Desenvolvimento 
Econômico (IE-Unicamp) e diretor técnico do 
Ineep (Instituto de Estudos Estratégicos em 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis ) e Danilo 
Silva, representante dos empregados no 
Conselho de Administração da Petrobrás.

William apresentou um cenário macro 
da produção e exploração do mundo, e da 
complexa situação nacional dos combustíveis. 
Para ele, não existe razão técnica para a 
Petrobrás sair do refino ou para a venda de 
ativos da companhia. “Vender a Petrobrás é 
uma opção política do governo, de trocar um 
monopólio nacional por um internacional”, 
sintetizou o economista.
Em sua intervenção, o conselheiro Danilo Silva 
alertou para os desafios que a categoria irá 
enfrentar no próximo período. “O anúncio da 
venda das refinarias é apenas o começo, o 
projeto de Paulo Guedes é a financeirização 
do Estado e a abertura completa do mercado 
de energia para o setor privado, isso já está 
tendo consequências graves no trabalho, 
para barrar isso temos de fazer aquilo que 
sempre soubemos fazer”.

Na manhã da sexta-feira, o debate 
se concentrou na análise das resoluções 
governamentais que impactam as estatais, e, 
no caso da Petrobrás, patrimônios da categoria 
como a AMS e a Petros.

O dirigente aposentado Carlos Cotia destacou 
a importância de defender as conquistas dos 

petroleiros. Segundo ele, a empresa deverá 
vir nesta campanha salarial com carga total 
contra os direitos trabalhistas, seguindo a linha 
do atual governo de precarizar o trabalho e, 
principalmente, tentar “limpar” o balanço da 
empresa de passivos (como a AMS, a Petros 
e outras conquistas) para facilitar a venda da 
companhia. “Defender nosso Acordo Coletivo e 
todas as conquistas é um caminho de resistência 
contra a privatização, nosso lema é nenhum 
direito a menos”, resumiu Cotia.

À tarde, Cloviomar abordou os principais 
aspectos do ACT e os desafios para a categoria. 
Ao final do Congresso foram eleitos os delegados 
à Plenária da FUP. 

A segunda mesa de debates do Congres-
so foi dedicada a mostrar o novo perfil do 
trabalhador petroleiro e como isso altera as 
relações de trabalho e a luta sindical. O estudo 
foi apresentado pelo economista do Dieese, 
Cloviomar Cararine.

Antes de sua apresentação, a diretora da 
FUP e do Unificado, Cibele Vieira, mostrou 
dados da pesquisa Percepções e valores políti-
cos nas periferias de São Paulo elaborada pela 
Fundação Perseu Abramo. O estudo mostra 
as relações socioculturais, políticas, religio-
sas e de trabalho, de uma vasta população 
quase invisível para os estratos mais altos 
da sociedade.

Cloviomar Cararine iniciou sua fala “aler-
tando” que a “Petrobrás, como conhecíamos 
nos governos anteriores, não existe mais, é 
outra empresa”. O economista apresentou da-
dos sobre o número de empregados, os movi-
mentos de saída pelos PIDV e as mudanças na 
formação da gestão da empresa. Por exemplo, 

o número total de empregados, que era de 
86.106, 2m 2014, caiu para 61.361, em 2018 
e irá diminuir ainda mais com o anúncio de 
novo PIDV. Em 2013 havia no sistema cerca 
de 300 mil terceirizados devido à política de 
investimentos e construção/expansão/mo-
dernização de unidades. Com o desmonte da 
empresa promovido por Temer e Bolsonaro, 
esse número caiu para 116 mil em 2018. 

Essas e outras mudanças no perfil da em-
presa configuram uma nova concepção de 
gestão, alinhada à política de desmonte da 
Petrobrás, que cada vez mais diminui seu 
espaço na exploração e refino. 
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Dois dias de debates e planejamento da luta

Barsante, do Unificado, fala durante ato no Edise

William Nozaki e Danilo Silva

Carlos Cotia, no auditório da Regional São Paulo

Cibele Vieira e Cloviomar Cararine

Dirigentes, militantes, trabalhadores e trabalhadoras da base e convidados participaram 
nos dias 25 e 26 do Congresso Estadual do Unificado, evento anual, preparatório para a 
Plenária da FUP e para a campanha salarial do segundo semestre.

Durante os dois dias, diversos temas foram debatidos, confira aqui um resumo e leia no 
site do Unificado (acessando pelo QRcode) as matérias completas.

ACT O ESCUDO DA CATEGORIA CONTRA PERDA DE DIREITOS

a semana2 


