
Manifestação contra a exploração na área de Abrolhos. Petição conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas

O governo realizou no dia 10, leilão de 36 
blocos de exploração e óleo e gás, arrecadando 
R$ 8,915 bilhões. Esse foi um aperitivo para o 
megaleilão marcado para novembro.

Os blocos licitados - nas bacias sedimentares 
marítimas de Pernambuco-Paraíba, Jacuípe, 
Camamu-Almada, Campos e Santos - estão 
localizados próximos a áreas ambientais que 
podem ser muito impactadas pela exploração 
de petróleo, como o arquipélago de Abrolhos, 
na Bahia, manguezais, recifes, corais e pes-
queiros. Para evitar mais esse risco à natureza, 
diversas entidades, entre elas a FUP, entraram 
com uma Ação Civil Pública para barrar o leilão. 
Três petições, contendo cerca de 1,1 milhão 
de assinaturas, foram entregues no dia 9 ao 
Congresso Nacional e ao Ministério Público 
Federal para barrar o leilão na área do Parque 
Nacional Marinho de Abrolhos. 

Mesmo com a mobilização popular e reco-
mendação expressa do Ibama contra a ex-

ploração em Abrolhos (que concentra a maior 
biodiversidade e o maior banco de corais da 
parte sul do Oceano Atlântico e é o princi-
pal berçário das baleias jabuarte), o governo 
colocou o bloco em leilão, mas não obteve 
nenhuma proposta.

E o que a ANP (Agência Nacional de Petróleo) 
fez? Abriu de vez a lojinha e informou que 
as áreas não arrematadas, como Abrolhos, 
permanecerão em oferta permanente. 

Dos 36 blocos, 12 foram arrematados.  
  Petrobrás mirrada
Nas mãos dos entreguistas, a Petrobrás 

cumpre o melancólico papel de coadjuvante 
em sua própria terra, assistindo o pré-sal ser 
entregue à exploração estrangeira. Segun-
do estudo do Dieese, 13 multinacionais já se 
apropriaram de 75% das reservas do pré-sal. 
Juntas, detêm o equivalente a 38,8 bilhões de 
barris de petróleo, de um total de 51,83 bilhões 
de barris do pré-sal licitados no Regime de 
Partilha.  

No leilão do dia 10, a companhia apresentou 
propostas para apenas dois blocos e arrematou 
um, C-M-477 (Bacia de Campos), em parceria 
com a BP. 

As petroleiras QPI, do Catar, Petronas, da 
Malásia, e Total, da França, fizeram a maior 
oferta no leilão, arrematando o bloco C-M-541 
(Bacia de Campos) com bônus de 4,029 bilhões 
de reais, segundo informações da ANP.
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LEILÃO

por Norian Segatto

TREZE MULTINACIONAIS 
JÁ SE APROPRIARAM DE 
75% DAS RESERVAS DO 
PRÉ-SAL. JUNTAS, DETÊM 
O EQUIVALENTE A 38,8 
BILHÕES DE BARRIS DE 
PETRÓLEO

As assembleias para definir os rumos da campanha salarial estão acontecendo em todo o país. Confira no site do Sindicato o calen-
dário das bases do Unificado, participe, dê sua opinião e vote com consciência e resistência.

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS DA CAMPANHA SALARIAL 

COMEÇA A TEMPORADA DE ENTREGA TOTAL 
No dia 6 de novembro governo programa megaleilão do excedente da cessão onerosa; 14 empresas se habilitaram para essa que será a maior 
entrega de patrimônio público da história do país. No dia 10 governo ofereceu “um aperitivo” leiloando áreas de preservação ambiental



João Vitor Moraes Brazão e Dalila Maria de Mo-
raes Brazão, filho e esposa do deputado federal 
Chiquinho Brazão (Avante-RJ), receberam do Ita-
maraty o passaporte diplomático em 9 de julho 
deste ano. O parlamentar, que também possui o 
documento, é irmão de Domingos Inácio Brazão, 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro (TCE-RJ) acusado de obstruir as 
investigações sobre o assassinato da vereadora 
Marielle Franco.

Representante da comissão tripartite, que tra-
ta de mudanças nas normas regulamentadoras 
(NR’s), o diretor do Unificado Itamar Sanches 
esteve reunido dias 3 e 4, discutindo a revisão 
da NR-5, relacionada à Comissão Interna de Aci-
dentes de Trabalho (Cipa). A reunião do grupo 
instituído pelo Ministério da Economia e formado 
por representantes do Executivo e de entidades 
empresariais e sindicais foi realizada no Funda-
centro, em São Paulo.

Os delegados e delegadas do 13º Congresso 
Nacional da CUT “Lula Livre” – Sindicatos Fortes, 
Direitos, Soberania e Democracia, elegeram no dia 
10, em chapa única, a nova direção Nacional da 
CUT para o mandato de 2019/2023. Para a pre-
sidência da entidade foi eleito por unanimidade o 
metalúrgicos do ABC Sérgio Nobre.

Mais um funcionário da ServSan foi demitido 
na UTE LCP, em Três Lagoas. Dessa vez, o fiscal 
fake da termelétrica, que age com autoritarismo 
e arbitrariedade, dispensou o jardineiro, sem ne-
nhum motivo justificável.

A gestão bolsonarista da Petrobrás alterou 
o nome de 11 usinas termelétricas que du-
rante o governo do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva haviam sido batizadas em ho-
menagem a líderes populares, intelectuais e 
políticos, a maioria deles ligada à defesa da 
soberania nacional.

Veja a íntegra da nota publicada pelo jor-
nalista Ancelmo Gois em sua coluna no O 
Globo:

"A Petrobras alterou os nomes de 11 de 
suas usinas termoelétricas (UTE), que no 
governo Lula ganharam nomes de persona-
lidades, quase todas de esquerda ou nacio-
nalistas.

Nem mesmo o índio Sepé Tiarajú (1723-
1756), que morreu durante a batalha em 

que tentava proteger 30 mil índios de uma 
remoção feita pelo exército Unificado dos 
reinos de Portugal e Espanha, e cujo processo 
de canonização corre no Vaticano, escapou.

A lista de cassados inclui também Aurelia-
no Chaves, Barbosa Lima Sobrinho, Euzébio 
Rocha, Fernando Gasparian, Leonel Brizola, 
Luiz Carlos Prestes, Mario Lago, Celso Furta-
do, Jesus Soares Pereira e Rômulo Almeida.

Com a mudança, a maioria volta a ter o 
nome original, que faz referência à região 
onde a usina está localizada.

A estatal, que pretende privatizar 15 das 
26 termoelétricas que possui, diz que a Aneel, 
no último dia 25, autorizou a mudança “para 
facilitar o registro dos nomes no INPI”. 

[FUP, com informações de O Globo]

Durante audiência pública convocada 
pelo deputado federal Carlos Zaratini (PT-
SP) no dia 8 para discutir os rumos da 
Petrobrás, o presidente da companhia, 
Castello Branco, deu uma série de declarações 
infelizes, desrespeitando a grande força dos 
trabalhadores e trabalhadoras que construíram 
a maior empresa da América Latina – e que 
Castello Branco quer desmontar.

Acompanharam a audiência diversos 
dirigentes sindicais que compõem a Brigada 
Petroleira. Ao final da fala do presidente 
desmontista, todos foram unânimes em 
criticar a postura da atual gestão da 
Petrobrás. Radiovaldo, dirigente do Sindipetro 
Bahia, ironizou a fala de Castello Branco 
dizendo que vai voltar para as bases e 

explicar que os terceirizados estão sendo 
demitidos e a Petrobrás vai sair da Bahia 
por causa da natureza (um dos argumentos 
ridículos expostos por Castello Branco em 
mais de três horas de audiência). “Saímos 
daqui indignados, mas a categoria vai resistir 
contra o desmonte”, afirmou.

O diretor do Unificado, Vereníssimo 
Barsante, também participou da Brigada. 
“Castello Branco não explicou nada, apenas 
disse o que os privatistas estrangeiros 
queriam ouvir. A nossa Brigada pretende 
agendar conversas com os governadores do 
Norte e Nordeste e continuar nessa luta contra 
a entrega de nossa empresa”.

Confira pelo site do Sindicato o vídeo 
produzido pelo gabinete do deputado Zaratini.
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BRIGADA PETROLEIRA MOBILIZADA EM BRASÍLIA CONTRA O
“DESMONTISTA” JURAMENTADO

MUDANÇA DE NOMES
NOME ATUAL NOVO NOME

UTE Aureliano Chaves UTE Ibirité

UTE Barbosa Lima Sobrinho UTE Seropédica

UTE Euzébio Rocha UTE Cubatão

UTE Fernando Gasparian UTE Nova Piratininga

UTE Gov. Leonel Brizola UTE Termorio

UTE Luís Carlos Prestes UTE Três Lagoas

UTE Mario Lago UTE Termomacaé

UTE Sepé Tiaraju UTE Canos

UTE Celso Furtado UTE Termobahia

UTE Jesus Soares Pereira UTE Vale do Açu

UTE Rômulo Almeida UTE Termocamaçari
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