
Todos esperavam mais da apresentação, mas perceberam os perigos escondidos no plano estratégico

“Se o Zezinho tem uma casa que vale R$ 
5 mil e o Joãozinho uma que vale R$ 100 mil 
e cada um tem uma dívida de R$ 5 mil, isso 
significa que o Zezinho está 100% endividado 
e o Joãozinho só 5%.”(!!). Que a atual extre-
ma direita que está no comando do país (e, 
por extensão, da Petrobrás) é tosca todos já 
sabíamos; a novidade é que passam a tratar 
a qualificada mão de obra petroleira, inter-
nacionalmente respeitada por sua capacidade 
técnica, como crianças pré-alfabetizadas, que 
precisam fazer conta de “mais” no dedo.

Esse foi o sentimento de diversos petroleiros/
as ao término da patética transmissão nacional 
feita pela direção da empresa para apresentar 
o novo foco da Petrobrás. Se metáforas como 
a do Zezinho/Joãozinho ou comparações com a 
dívida do McDonald ś soam ridículas, o conteúdo 
subjacente das propostas é profundamente 
preocupante. 

O plano estratégico 2020/24 afirma que 
o foco da empresa será em óleo e gás, mas 
deixa em aberto uma série de questões, entre 
elas: 1) como ficam as refinarias? (o plano 
diz genericamente “atuar nas atividades de 
refino... com foco nas operações do Sudeste”); 
2) o plano fala em “otimizar o portfólio ter-

moelétrico”, “viabilizar o BioQav” e “matrizes 
sustentáveis”, mas não explicita como vai fazer 
isso se diminui investimentos em energias 
renováveis e privatiza termelétricas e outras 
unidades estratégicas.

O que se denota da apresentação é uma es-
tratégia consciente da alta gestão de transfor-
mar a Petrobrás em uma empresa de terceiro 
escalão na geopolítica mundial de energia, 
subordinada a interesses estrangeiros e sem 
capacidade de intervir nos rumos do desen-
volvimento do país. Ou, como foi enfatizado 
durante a apresentação, “uma mudança de 
cultura” em que a solidariedade dá lugar ao 
cada um por si.

Essa é a matriz ideológica que permeia todo 

o atual governo; na agricultura, transformar 
o Brasil em um fornecedor de commodities à 
custa de empregos semi-escravos e da de-
gradação estrutural do meio ambiente; nas 
cidades, precarização completa do trabalho; 
incentivos ilimitados para o capital financista 
especulativos (a reforma da Previdência é um 
desses “incentivos” que fazem a alegria dos 
banqueiros) e privatização de todas as em-
presas estratégicas do país; na área de ener-
gia, entrega das reservas do pré-sal (próximo 
megaleilão, marcado para novembro, pode 
significar a cartada final desse entreguismo) e 
criação de um ambiente propício para a com-
pleta privatização da Petrobrás.

O que se viu na tal apresentação do plano 
estratégico é cortina de fumaça, o que não foi 
dito é o que importa para a categoria petroleira, 
para a sociedade e para o Brasil. “Transformar 
digitalmente a Petrobrás, entregando soluções 
aos desafios”... sabemos muito bem o que a 
alta gestão entende por “entregar”, mas não 
vão conseguir, do lado de cá tem um povo 
bom de briga e que não vai deixar que en-
treguem a nossa grande companhia, acabem 
com nossos direitos, nossos empregos e com 
o futuro do país.
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Nova mudança na legis-
lação trabalhista assinada 
por Bolsonaro no dia 20 e 
publicada no Diário Oficial, 
na segunda, 23, vai gerar 
taxação em verbas resci-

sórias, como 13º salário, férias e horas extras 
fixadas em acordos trabalhistas. A partir dessa 
norma, essas verbas passam a ter imposto de 
renda descontado, o que significa menos dinheiro 
para o trabalhador.

Quer uma visão diferente sobre fatos que in-
fluenciam a sua vida? Acesse o sindcast,  o pod-
cast produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores 
em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, SINTPq, que 
está disponível pelo Spotfy. Vale conferir.

O ex-presidente da Petrobrás, José Sergio Ga-
brielli, participou no dia 20 de um debate no au-
ditório da Regional Campinas do Unificado. Ga-
brielli fez uma abordagem histórica da Petrobrás, 
a descoberta do pré-sal e como a empresa está 
sendo desmontada no atual governo. A íntegra 
do debate está disponível na página do Facebook 
do Sindicato. 

O Congresso Nacional promulgou a Emenda 
Constitucional 102, que libera a realização, em 
6 de novembro, de leilão de áreas do pré-sal. O 
texto autoriza a União a repassar parte dos re-
cursos para estados, Distrito Federal e municípios 
e prevê que o dinheiro ficará fora do cálculo do 
teto de gastos. A promulgação aconteceu na quin-
ta-feira, 26, após acorda entre os presidentes do 
do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e lideranças partidárias.

Após um mês desde que a Petrobrás entrou 
com pedido de mediação no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), e acabou com a mesa de 
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, 
a FUP entende que ainda há o que discutir e 
avançar antes de encerrar o processo negocial, 
seja no TST ou diretamente com a Petrobrás.

O coordenador da Federação Única dos 
Petroleiros, José Maria Rangel, gravou um 
vídeo na tarde da quinta-feira, 26, explicando 
a posição da FUP e seus sindicatos diante da 
proposta de conciliação apresentada pela vice-
-presidência do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) para o Acordo Coletivo de Trabalho.

Rangel criticou a decisão da gestão da Pe-
trobrás de solicitar a mediação, contrariando 
uma tradição negocial das partes – de buscar 
na mesa de negociação todas as possibilida-
des de acordo -, mas reconheceu o esforço 
do Tribunal na busca de uma mediação con-
ciliatória.

No vídeo gravado, Rangel aborda alguns 
temas que ainda estão pendentes e afirma 
a intenção da FUP e seus sindicatos de con-
tinuar a negociação em busca de um acordo 
que preserve os direitos básicos da categoria.

Após avaliação dos representantes dos tra-
balhadores na reunião do Conselho Delibera-
tivo da FUP, no último dia 24, a Federação e 

os Sindicatos identificaram que:
1 - a proposta apresentada pelo TST não 

acompanha uma minuta, o que prejudica uma 
avaliação das assembleias, pois esta é uma 
tradição da categoria petroleira;

2 - a somatória dos votos das assembleias, 
se dá com petroleiros e petroleiras da hol-
ding e subsidiárias, porém a proposta do TST 
não explicita qual tratamento será dado, bem 
como à Araucária Nitrogenados;

3 - a pressa da Petrobrás em encerrar a 
negociação prejudicou o processo, visto que 
ainda há pontos que podem avançar, tais 
como a vigência do acordo, AMS, hora extra, 
promoção de pleno para sênior.

As entidades sindicais reconhecem o esfor-
ço e dedicação da Vice-Presidência do TST, 
bem como do mediador e aguardam o pros-
seguimento do processo negocial.

Com informações FUP

O Comitê Nacional de Defesa das empre-
sas públicas produziu uma cartilha didática 
que busca responder às argumentações mais 
comuns que os detratores de empresas pú-
blica fazem. “O objetivo é combater essas 
informações distorcidas, às vezes verdadeiras 
fake news que só interessam aos privatistas”, 
avalia o diretor do Unificado e da FUP, João 
Antonio de Moraes.

A cartilha está sendo enviada para sindica-
tos e entidades para que sejam reproduzidas 
digital e fisicamente.

Uma das questões mais comuns que apa-
rece no embate “empresa pública x empresa 
privada” é a alegada ineficiência das com-
panhias sob controle do estado. A Petrobrás, 
com a descoberta do pré-sal, ou o Banco 
do Brasil, com a regulamentação de juros, 
seriam exemplos suficientes para provar que 
isso não é verdade.

O texto da cartilha afirma: “Há casos de 
empresas privadas e públicas eficientes ou 
ineficientes. Mas é preciso ter clareza que, 
enquanto o objetivo das empresas privadas é 
exclusivamente o lucro, as públicas trabalham 
pelo desenvolvimento do país e por seus cida-

dãos. Reduzir custos a todo custo é mais do 
que uma frase de efeito: pode ser criminoso, 
como se viu recentemente em Brumadinho 
(MG), com a irresponsabilidade reincidente da 
empresa Vale, causando a morte de centenas 
de pessoas e imenso dano social e ambiental. 
Empresas públicas atuam em áreas cujos 
lucros podem ser potencialmente baixos, mas 
compensados por altos retornos sociais, como 
a promoção de serviços essenciais à vida, apli-
cação de investimentos em ciência, tecnologia 
e inovação, atuação como instrumento de 
políticas anticíclicas e em nome do interesse 
e da soberania nacionais, coisa que passa 
longe dos objetivos de empresas privadas”.

A íntegra da cartilha está disponível no site 
do Unificado.
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