
Em protesto ao fechamento da Fafen Para-
ná e à demissão sumária de mil trabalhadores, 
o Sindipetro Unificado promoveu na manhã da 
sexta-feira, 17, mobilizações na entrada da 
Recap, em Mauá, e da Replan, em Paulínia. 
Nas duas refinarias, a jornada de trabalho 
começou com cerca de duas horas de atraso.

Petroleiros de vários estados do país realiza-
ram manifestações e denunciaram o descum-
primento, por parte da direção da Petrobrás, 
do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2019, 
que proíbe demissão em massa sem prévia 
discussão com a entidade sindical. “O que nós 
estamos pedindo aqui é o cumprimento do 
acordo coletivo que foi aprovado pela categoria 
e que a empresa está rasgando”, afirmou o 
diretor do Unificado Gustavo Marsaioli.

O economista e diretor-técnico do Instituto 
de Estudos Estratégicos do Petróleo (Ineep), 
William Nozaki, participou do ato na Refi-

naria de Paulínia e falou sobre a conjuntura 
geopolítica do setor de óleo e gás e a impor-
tância da Petrobrás para o desenvolvimento 
nacional. “Cada vez que a Petrobrás decide 
que vai fechar uma unidade, o que a gente 
observa de maneira inequívoca é o empobre-
cimento da região no entorno onde a unidade 
se localiza, uma diminuição da arrecadação 
fiscal, do crescimento econômico e do empre-
go”, argumentou. 

Nozaki enfatizou que a Replan, maior refi-
naria do país e que foi construída nos anos 70 
com o espírito da autossuficiência energética 
nacional, tem que se apresentar como um 
polo de resistência contra esse desmonte do 
Sistema Petrobrás. “Caso contrário, todo esse 
esfacelamento que está acontecendo no país 
certamente vai chegar aqui também de ma-
neira devastadora. A única forma de evitar e 
minimizar isso é estabelecendo outro patamar 
de diálogo com a gestão da empresa”.

O coordenador do Unificado, Juliano Deptu-
la, ressaltou aos trabalhadores da Recap que 
o momento é extremamente delicado e que 
implicará na organização de uma resposta 
forte para a empresa. “Temos que mostrar a 
essa gestão que nossa categoria tem força, 
que chegou onde chegou por meio de muita 
luta e que vamos continuar lutando e resis-
tindo”, avisou.

Na Replan, durante o ato, quatro faixas 
com os nomes dos 400 trabalhadores que 

serão demitidos com a desativação da Fafen 
foram estendidas no chão. No encerramento, 
os petroleiros ergueram as faixas e deram 
seu recado de luta e união: “companheiros da 
Fafen Araucária e de todo Sistema Petrobrás, 
‘tamu junto’!”
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Ato na Replan: faixas com os nomes dos trabalhadores que serão demitidos.

Juliano Deptula, na Recap
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Em um comunicado emitido na 
quinta-feira, 16, a gestão da Araucária 
Nitrogenados (Ansa/Fafen-PR) / Petrobrás 
tentam iludir e dividir os trabalhadores. Os 
mais antigos devem se lembrar de uma 
publicidade do jornal Folha de S.Paulo 
cujo tema era de que é possível contar 
mil mentiras falando apenas a verdade. 
No filme do jornal, enquanto se enumerava 
uma série de qualidades de um estadista ia 
aparecendo o rosto de Adolph Hitler. É mais 
ou menos isso que o comunicado da Ansa 
tenta fazer: destacar o que é secundário 
para ocultar o fundamental.



Já está em curso a eleição para a escolha do 
representante dos trabalhadores no Conselho 
de Administração da Transpetro, importante 
empresa do Sistema Petrobrás. As direções do 
Sindipetro Unificado, da FUP e dos outros sindi-
catos filiados à Federação apoiam a candidatura 
de Felipe Homero Pontes, trabalhador lotado 
no Espírito Santo. O número da Chapa é 3000.

Homero tem 37 anos e é Técnico de Operação 
Pl. na Transpetro, com passagens no Terminal 
Norte Capixaba (TNC) e no Terminal Aquaviário 
de Barra do Riacho (TABR). Ele ingressou no 
Sistema Petrobrás em 2006 e em 2017 teve sua 
primeira experiência como candidato ao Conse-
lho de Administração. Ficou em terceiro lugar na 
disputa. De lá pra cá, participou ativamente da 
Frente Parlamentar em Defesa da Petrobrás e 
como membro da Brigada Petroleira das lutas 
contra a privatização do Sistema Petrobrás.

Homero é formado em Operação e Produção 
de Petróleo e Gás pelo SENAI de Campos dos 
Goytacazes, bacharel em Engenharia Química 
pela Fundação São João Batista, Aracruz e pós-
-graduado em Investimento e Mercado Finan-
ceiro pela FUCAPE/ES. Em entrevista concedida 
para o jornal do Unificado, Homero destacou 
a importância da companhia para o Sistema 
Petrobrás, a lógica de um sistema integrado 
(refino e logística) e os riscos da privatização da 
companhia. Segundo Homero, além de política 

e economicamente  equivocada, a venda da 
Transpetro é ilegal do ponto de vista jurídico. 
“No estudo técnico que elaborei mostro que 
privatizar a Petrobrás e a Transpetro é um pro-
cesso ilegal, que fere a lei do petróleo (9478), 
que criou a Transpetro. Ora, se a empresa foi 
criada por força de lei, o governo só pode abrir 
mão do controle se o artigo 65 dessa lei for 
revogado. Isso se chama paralelismo formal. 
A lei 9491, que criou o Programa Nacional de 
Desestatização estabelece um rito jurídico para 
a privatização, mas o artigo 3º diz que está ve-
dada a privatização do Banco do Brasil, da CEF, 
e das atividades do Sistema Petrobrás elencadas 
no artigo 177 da Constituição Federal, que são, 
entre outros, o refino e o transporte. Ou seja, 
a lei de desestatização proíbe a privatização do 
refino e da logística”, afirma o candidato.

O ato promovido pelo Sindipetro Bahia no 
dia 14, contou com a participação de cente-
nas de trabalhadores da Refinaria Landulpho 
Alves-Mataripe (RLAM) e Transpetro, além de 
diversas entidades vizinhas da refinaria. O ato 
foi marcado pelo protesto contra a visita da 
comitiva da petroleira árabe Mubadala, uma 
das interessadas na compra da RLAM, além da 
falta de pagamento da multa recisória de 181 
trabalhadores terceirizados da HXS. O Unificado 
foi representado pelo diretor Itamar Sanches.

“Nós, trabalhadores da Petrobras, estamos 
aqui mais uma vez mostrando disposição para 
luta, dando um recado claro de que não va-
mos aceitar a privatização da Petrobras, nem 
mesmo da nossa RLAM”, afirma Jairo Batista, 
coordenador geral do Sindipetro Bahia.

Presente no ato, o candidato ao Conselho 
de Administração da Petrobrás, Felipe Homero 
Pontes, classificou a intenção de privatização 
da Petrobras e da RLAM como um crime de Le-
sa-pátria. “Isso de fato vai trazer um malefício 
para a região, aonde a empresa que pode vir a 
comprar, mas que não vamos deixar, vai se con-
centrar apenas no lucro e não na independência 
energética, na soberania, na empregabilidade 
e na política de conteúdo local tanto nacional, 

quanto regional”, comenta.
O diretor da FUP, Deivid Bacelar, fez um ba-

lanço do ato e disse que a presença da categoria 
fez com que a manifestação fosse significativa.

“Nós resistiremos até as últimas consequên-
cias para evitar que a RLAM, que é a primeira 
da Petrobras no Brasil, seja entregue a outros 
países. Não faz sentido algum, um governo que 
se diz patriota, entregar para outros países, 
uma empresa tão estratégica para o Brasil”. 
“Cabe aos trabalhadores da Petrobras resistirem 
a essa conjuntura adversa e enfrentar tanto a 
direção da Petrobras, quanto ao governo, que 
tem adotado medidas e posturas anti-traba-
lhador, anti-povo e anti-soberania.

O povo brasileiro precisa entender que esse é 
um momento de unidade e de luta para garantir 
os nossos direitos e garantir que as empresas 
públicas continuem a atender os interesses da 
nação”, conclui.
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PETROLEIROS SE MOBILIZAM CONTRA PRIVATIZAÇÃO

Em reunião dia 8 com a Gerência de Pes-
soas da Petrobrás, a FUP reafirmou o po-
sicionamento unânime dos petroleiros nas 
assembleias a favor da manutenção das ta-
belas de turno de revezamento. A Federação 
também tornou a cobrar um posicionamento 
da empresa sobre a PLR e questionou as 
gerências sobre a implantação da chamada 
“demanda reduzida.

Relatório anual da Federação Nacional dos 
Jornalistas mostra um crescimento de 54% no 
número de ataques a jornalistas e à imprensa. 
Jair Bolsonaro é o maior responsável por esse 
aumento, segundo a pesquisa.

Começa nesta terça, dia 21, 
as reuniões setoriais dos grupos 
da Replan para debater uma série de im-
portantes assuntos, como a tabela de turno, 
PLR e luta contra a privatização.

Trabalhadores da Repar recepcionaram 
uma comitiva estrangeira interessada na 
compra da refinaria com um ato mostrando 
de que vai haver resistência. Uma faixa com 
a frase “get out gringos” (fora gringos) ex-
plicava a motivação dos petroleiros.

REUNIÃO DA PLR NÃO AVANÇA
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