
O megaleilão realizado no dia 6 frustrou 
as expectativas do governo e do “deus mer-
cado”, que imaginavam um volume de R$ 106 
bilhões de recursos para os cofres públicos. 
No entanto, não houve interesse das gran-
des petrolíferas na mega entrega oferecida 
pelo governo. Coube à Petrobrás oferecer e 
arrematar duas das quatro áreas ofertadas: 
a de Búzios, na qual a brasileira participa 
com 90% e a de Itapu, com proposta única 
da Petrobrás. As outras duas áreas sequer 
tiveram ofertas. O leilão acabou arrecadando 
R$ 69,9 bilhões.

Por que não houve interesse
Desde o início da crise que culminou no gol-

pe que derrubou a presidente Dilma, diversos 
movimentos foram feitos para enfraquecer a 
Petrobrás, retirá-la como operadora dos cam-

pos de pré-sal e mudar a lei de partilha, criada 
em 2010. A posição do movimento sindical 
petroleiro, em conjunto com outras forças 
populares, foi imprescindível para barrar o 
desmonte da lei de partilha. Mesmo assim, 
o país colecionou algumas derrotas, como a 
aprovação pelo Senado, em fevereiro de 2016, 
da não obrigatoriedade de participação da 
Petrobrás na exploração do pré-sal. 

Para o economista Rodrigo Leão, do Ineep 
(Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo), 
conforme reporta o site da FUP, “esse leilão 
ofertou reservas excedentes de campos da 
cessão onerosa que já estão em produção, 
operados pela Petrobrás. A entrada de uma 
nova operadora demandaria o estabelecimen-
to de uma nova estrutura produtiva numa 
área onde ela já existe. Isso afastou empre-

sas interessadas em ingressar no leilão como 
operadoras”.  

Pressão pela mudança da lei
Na ausência das grandes petrolíferas ficou 

clara a pressão para que a lei de partilha caia 
ou sofra alterações profundas, retirando da 
Petrobrás o protagonismo da operação. No 
jornal da Globo, o porta voz do mercado, Carlos 
Alberto Sardenbergh, foi explícito em afirmar 
que o “fracasso” do megaentregão se deveu à 
lei de partilha e intimou o Congresso a mudar 
a lei em benefício das empresas estrangeiras.  

A Petrobrás sai fortalecida desse leilão, com 
praticamente o dobro de reservas que possuía, 
o que reforça, ainda mais, a luta contra sua 
privatização e contra a entrega das áreas do 
pré-sal, do parque de refino e da estrutura 
logística para os tubarões do mercado.

Petroleiros da Replan protestam 
contra entrega do pré-sal

No mesmo horário em que o governo 
Bolsonaro promovia o maior leilão de petróleo 
da história brasileira, petroleiros da Replan 
realizavam uma manifestação contra a 
entrega do pré-sal a empresas estrangeiras 
e contra a privatização da Petrobrás.

Além de dirigentes sindicais, participaram 
do ato o pesquisador do Ineep Henrique Jagger, 
do mestrando em Geografia na Unicamp 

Carlos Salazar.
Jagger apresentou aspectos históricos do 

pré-sal e mostrou os impactos negativos do 
processo de privatização. Salazar, que foi 
petroleiro da Replan durante 12 anos, abordou 
a geopolítica do petróleo e o advogado falou 
sobre a estratégia de defesa jurídica contra 
os leilões e as privatizações.a geopolítica do 
petróleo e o advogado falou sobre a estratégia 
de defesa jurídica contra os leilões e as 
privatizações.
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Convidado para expor na Unicamp o que 
pensam os petroleiros sobre a Petrobrás 
e a atual conjuntura do setor, o diretor do 
Unificado Arthur Bob Ragusa alertou que 
a empresa está em “um caminho acéfalo e 
suicida”. A atividade foi realizada no dia 4, 
no auditório do Instituto de Geociências (IG), 
e teve as participações do petroleiro, do mes-
trando em geografia Carlos Salazar Salgado, 
que trabalhou por 12 anos na Replan, em 
Paulínia, e do docente do Departamento de 
Geologia e Recursos Naturais (DGRN) e do IG, 
Ticiano Saraiva dos Santos.

Em sua apresentação, Bob explicou que 
a Petrobrás surgiu por força da população 
brasileira, a partir de um movimento social 
que se deu na década de 40, chamado “O 
petróleo é nosso”, e sua fundação foi efeti-
vada em 1953, no governo eleito de Getúlio 
Vargas. “A empresa nasceu como um projeto 
de desenvolvimento nacional, de tecnologia, 
que se expressa nas descobertas, como a do 
pré-sal, e em toda uma cadeia de tecnologia 
e serviços”, afirma.

A Petrobrás se tornou o sonho do traba-
lhador brasileiro e o orgulho do país, cenário 
que começou a mudar entre os anos de 2013 
e 2014. “Veio um processo muito pesado pra 
cima dos petroleiros, que é a lava jato, uma 
operação que temos mais ingredientes para 
entender que é geopolítica do que puramen-
te de combate à corrupção. A lava jato veio 
com uma potência destrutiva muito forte e 
mexeu com o psiquismo do petroleiro e do 
terceirizado”, conta Bob.

Hoje, destaca o dirigente, os trabalhadores 
estão sofrendo um processo de desilusão e de 
medo da demissão e da terceirização, mas, 
ao mesmo tempo, adquirindo consciência. “A 
empresa está meio acéfala e esquizofrênica. 
Ela está se sabotando, se suicidando e vai 

precisar eliminar muita gente, que pode ser 
metade dos empregados”, argumenta.

A situação de suicídio da empresa, de acor-
do com Bob, é ainda mais evidente no Nordes-
te. “O plano é sair completamente dessa re-
gião, entregando o mercado de combustíveis, 
derivados e logística da Bahia, por exemplo, 
para uma base estatal francesa. Ou o de 
Pernambuco, o mercado mais dinâmico do 
Nordeste, a região que mais cresce, entregar, 
talvez, para uma empresa chinesa”.

O petroleiro aponta que a situação é muito 
delicada. “De um lado essa gloriosa empresa, 
indo por um caminho acéfalo e suicida, do 
outro os trabalhadores cheios de insegurança, 
muitos jovens que estão começando a recu-
perar um pouco da sua autoestima, porque 
fomos julgados injustamente pela lava jato”, 
afirma.

O que fazer diante desse cenário crítico? 
“Vivemos um momento muito polarizado, di-
vidido e o prognóstico que está sendo dese-
nhado para a Petrobrás e o petróleo é muito 
ruim. A probabilidade de empobrecimento do 
país é enorme e podemos viver momentos 
de agitação social muito grande. Para mu-
dar isso, precisamos que a sociedade esteja 
junto conosco nessa luta, em um movimento 
similar ao que foi o “O petróleo é nosso”, que 
deu origem à Petrobrás. E esse processo não 
vai ser rápido”, conclui o diretor do Sindicato.

O geólogo Guilherme Estrella, responsável 
pela descoberta de uma das maiores reservas 
de petróleo do planeta, o pré-sal, esteve em 
Campinas no dia 5 de novembro para parti-
cipar de uma palestra na Unicamp. Antes da 
atividade, Estrella concedeu uma entrevista 
à página “Petróleo dos Brasileiros”.

No bate-papo, que contou com a presença 
do professor Marcio Cataia, diretor do Instituto 
de Geociências, Estrella conta como se deu a 
descoberta do pré-sal e as dificuldades no 
processo de perfuração dos poços. Ele fala 
ainda sobre a competência e a infraestru-
tura da Petrobrás como empresa estatal, a 

destruição da companhia pelo atual governo 
e a necessidade da retomada da democracia 
e da soberania nacional do Brasil.

Confira como foi essa conversa, acessando 
o link: http://bit.ly/entrevista-estrella

Guilherme Estrella 

Bob e Salazar durante evento

Por Alessandra Campos

Nos dias 11 
e 12 aconteceu, 
em Brasília, o 
Brics dos Po-
vos, reunião in-

ternacional de movimentos populares, que 
tinha em sua pauta temas como o impe-
rialismo, a crise econômica e política e a 
solidariedade internacional.

O governo prepara um novo modelo de 
contratação, o “Trabalho Verde e Amarelo”, 
que, na verdade, é um pacotão de benefí-
cios aos empresários com ainda mais re-
dução de direitos trabalhistas. A paulada 
vai atingir, principalmente, os jovens que 
buscam entrar no mercado de trabalho.

Com o final da campanha salarial, agora 
é manter a mobilização para os próximos 
enfrentamentos. O documento com a ín-
tegra da minuta do ACT já está disponível 
para consulta.

O pacote de Bolsonaro, chamado de “Pla-
no Mais Brasil”, é composto por três Pro-
postas de Emenda à Constituição (PECs) - a 
Emergencial, a de Fundos Públicos e a do 
Pacto Federativo - que criam gatilhos que 
impedem a União, estados e municípios de 
fazerem novos investimentos, autoriza a re-
dução de jornadas e salários de servidores 
públicos e acaba com o aumento reajustes 
de benefícios sociais com base na inflação.

A PETROBRÁS ESTÁ ‘SE SUICIDANDO’, ALERTA DIRETOR DO SINDICATO
DEBATE
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“PETRÓLEO DOS BRASILEIROS” ENTREVISTA GEÓLOGO GUILHERME ESTRELLA
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