
Nesta quarta-feira, dia 15, os petroleiros 
se juntam aos professores e demais profis-
sionais da educação no dia nacional de luta 
contra os ataques do governo às universi-
dades e escolas públicas, contra a reforma 
da Previdência e em defesa da Petrobrás 
100% pública. Os cortes de verbas para a 
Educação, as perseguições a professores e 
estudantes, o fim das pesquisas científi-
cas, a tentativa de acabar com cursos de 
humanas são parte de um projeto que vê 

no conhecimento das pessoas um perigo; a 
ignorância e falta de visão crítica só bene-
ficiam o autoritarismo. 

Os sindicatos de petroleiros da FUP farão 

atos em todo o país e, onde for possível, 
junto com os profissionais da Educação. 
“Em nossa base vamos organizar um gran-
de ato na Recap, mas chamamos todos os 
petroleiros e petroleiras a se manifestarem 
nesse dia, quer seja nas redes sociais, na 
conversa com os amigos ou da forma que 
puder, o que está em disputa é a sobrevi-
vência da Educação, da Petrobrás, de nossos 
empregos e direitos”, afirma o coordenador 
do Unificado, Juliano Deptula. 

Como parte da preparação deste dia 15, 
diretores do Sindicato têm realizado reuniões 
setoriais com os trabalhadores/as para de-
bater a importância da resistência e da mo-
bilização e o que está em jogo nessa luta.

“Se não resistirmos agora pode ser que não 
haja Petrobrás nem universidades públicas 
num futuro próximo”, destaca o coordenador 
da Regional Campinas, Gustavo Marsaioli. 

Duas categorias unidas
A Petrobrás estatal sempre foi uma gran-

de incentivadora da educação e da cultura; 
para ela se manter pública contou, em muitos 
momentos, com o apoio de importantes se-
tores da sociedade, entre eles, professores e 
estudantes. Quando o pré-sal foi descoberto, 
em 2008, uma das primeiras reivindicações 
dos petroleiros foi que parte significativa dos 
recursos fosse destinada para Saúde e Edu-
cação. “Tínhamos a verdadeira dimensão do 
que significa uma educação de qualidade em 
um país tão desigual quanto o nosso", ressalta 

José Maria Rangel, coordenador da FUP.
Greve geral
Os atos desta quarta-feira servem como 

“esquenta” para a greve geral marcada para 
o dia 14 de junho por todas as centrais sin-
dicais. “Sem um grande movimento nacional 
de paralisação não vamos barrar o projeto de 
desmonte do Brasil, independentemente de 
quem você votou nas últimas eleições, defenda 
seu país desse desastre”, convoca Alexandre 
Castilho, diretor do Unificado.

EM NOSSA BASE VAMOS ORGANIZAR 
UM GRANDE ATO NA RECAP, MAS 
CHAMAMOS TODOS OS PETROLEIROS 
E PETROLEIRAS A SE MANIFESTAREM 
NESSE DIA 15
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PROFESSORES E PETROLEIROS SE 
MOBILIZAM RUMO À GREVE GERAL

CONVERSAS COM OS TRABALHADORES



A Petrobrás registrou lucro de 
R$ 4 bilhões no primeiro trimes-
tre de 2019, montante 44% abai-
xo dos R$ 7,1 bilhões obtidos no 
mesmo período do ano passado. 
Em artigo publicado na revista 
Carta Capital, os economistas 
Eduardo Costa Pinto e Rodrigo 
Pimentel Ferreira Leão explicam 
os movimentos que levaram a 

esse resultado.
Segundo eles, a produção de 

petróleo tem declinado desde 
2017. O resultado corresponde à 
estratégia da empresa de redu-
ção dos investimentos na explo-
ração e produção. Desde 2015, 
pelo menos nove plataformas ti-
veram seus projetos postergados 
ou cancelados.

Há várias semanas o Sindicato 
encaminhou à Transpetro ofício 
para obter respostas a proble-
mas que estão ocorrendo, mas 
até o momento a gerência não 
se prontificou a encaminhar ne-
nhum retorno.

Um dos ofícios se refere à 
mudança da sede do Edisp 2, 
a empresa se comprometeu a 

apresentar os estudos, mas até o 
momento nada aconteceu. Outro 
ponto cobrado é em relação aos 
técnicos de segurança da empre-
sa Falcão Bauer.

“Vamos continuar cobrando e 
denunciando o descaso com os 
trabalhadores”, afirma o coor-
denador da Regional São Paulo, 
Felipe Grubba.

O Sindicato entrou no dia 7 
com pedido no Tribunal de Con-
tas da União para acompanhar 
o processo de revisão do con-
trato da cessão onerosa em 
áreas do pré-sal e ter acesso 
aos documentos e termos do 
processo. Para o representante 
dos trabalhadores no Conselho 

de Administração, Danilo Silva, é 
importante acompanhar de per-
to o processo da cessão onero-
sa. “O governo tem o controle 
acionário da Petrobrás e grande 
envolvimento nesse tema, é pre-
ciso garantir que o contrato seja 
bom para a Petrobrás e o Estado 
brasileiro”, afirmou.

A Petrobrás foi intimada, no 
dia 6, a pagar os trabalhado-
res da Replan que fazem parte 
da ação do Minutex (ou Minu-
tinho). 

A 2a Vara do Trabalho de 
Paulínia determinou que a 
companhia efetuasse o paga-
mento até o dia 8. A Petrobrás, 
entretanto, solicitou um prazo 

de 15 dias para o depósito. 
“O juiz vai analisar o pedido 

e, provavelmente, acatá-lo. A 
expectativa é que a Petrobrás 
faça o depósito no começo do 
mês de junho, depois, o juiz 
tem que aguardar cinco dias 
para pedidos de recurso”, escla-
rece o advogado do Unificado 
João Antônio Faccioli.
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