
Todas as bolsas de valores do mundo 
viveram um pânico durante a última semana. 
Devido ao novo coronavírus (Covid-19), a 
projeção da demanda mundial por petróleo 
caiu drasticamente, o que também fez baixar 
o preço internacional do barril. Apenas no dia 
9 de março, o barril tipo Brent teve queda de 
24,1% - no acumulado do ano, a diminuição 
chega a 50%. 

De acordo com especialistas ouvidos pela 
reportagem do Unificado, essa redução 
abrupta se explica pelo rompimento do acordo 
de controle dos preços entre Arábia Saudita, 
principal força dentro da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (Opep), e a 

Rússia, que vigorava desde 2015. 
Nessa movimentação financeira, a maior 

prejudicada foi justamente a principal 
empresa brasileira, a Petrobrás. Em um 
dia (9) de operações da Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa), as ações da estatal 
despencaram 29,7%, o que representa uma 
perda de R$ 91 bilhões em valor de mercado. 
Apesar das ações terem voltado a subir cerca 
de 10% no dia seguinte (10), o cenário é de 
pessimismo. 

De acordo com o integrante da Plataforma 
Operária e Camponesa para Energia, Gilberto 
Cervinski, essas perdas se explicampela opção 
do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) 

de aprofundar ainda mais o processo de 
privatização e desintegração da Petrobrás, 
iniciado sob o governo de Michel Temer 
(PMDB). 

“A Petrobrás controlava do poço ao posto 
e ao poste. Quando uma área apresentava 
déficit, outra área compensava. Agora, o 
governo abriu mão do refino e distribuição 
apenas para exportar petróleo cru, o que 
deixou a Petrobrás à deriva. É uma tragédia”, 
explica Cervinski.

Futuro de crise
De acordo com o pesquisador do Institu-

to de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra 
(INEEP), Rodrigo Leão, a queda na perspectiva 
de demanda de petróleo se explica princi-
palmente pelo impacto do coronavírus nos 
países asiáticos.

Perdas na arrecadação
Uma das consequências da queda do preço 

do petróleo é a diminuição nas receitas da 
União, estados e municípios sobre a produção 
de petróleo.De acordo com a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), a previsão de arrecadação 

total em royalties e participações especiais 
para 2020 é de R$ 60 bilhões. Os parâmetros 
utilizados na estimativa foram o barril tipo 
Brent, fixado em US$ 60,00, e o câmbio, em 
R$ 4,05.

“Os orçamentos anuais de 2020 foram ela-
borados baseados em parâmetros mais altos 
do preço do barril, de forma que, se o preço 
continuar neste patamar, os governos terão 
muito trabalho para adequar os compromissos 
de despesas projetados”, alerta a também 
pesquisadora do INEEP, Carla Ferreira.

GUERRA DE PREÇOS

POR OPÇÃO DO GOVERNO, 
PETROBRÁS FICA À MERCÊ 
DAS VARIAÇÕES DO MERCADO

Por Guilherme Weimann
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“HÁ UMA PREVISÃO QUE CHINA, ÍNDIA 
E JAPÃO, JUNTOS, PODEM REDUZIR 
A DEMANDA EM ATÉ 3 MILHÕES DE 
BARRIS, QUE FOI MAIS OU MENOS A 
QUEDA DE DEMANDA QUE OCORREU NA 
‘SEGUNDA CRISE DO PETRÓLEO’, ENTRE 
1979 E 1980”, EXPLICA LEÃO.
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O pesadelo dos trabalhadores que prestam 
serviço de transporte de pessoal na Transpetro 
parece não ter fim. Após a JPTE ter o contrato 
rescindido em janeiro de 2019 e não pagar os 
motoristas, a Araubras, segunda colocada no 
processo licitatório, também anunciou no último 
dia 9 a rescisão do compromisso com a em-
presa e a consequente demissão sob alegação 
de calote.

Em nota, a Araubras alega “desequilíbrio eco-
nômico e financeiro e inadimplência superior 
a 90 dias por parte da Transpetro”. Porém, a 
fiscalização refuta essa versão.

Segundo a direção do Unificado, o serviço 
seria impraticável sob qualquer circunstância 
já que os valores apontados na proposta de 
licitação vencida pela JPTE, que permaneceram 
os mesmo para Araubras, davam claros sinais 
de insuficiência para cumprir o pagamento de 
itens básicos como salários e vale alimentação.

Com o rompimento do contrato a e indefinição 
sobre quem passará a prestar os serviços de 
transporte, tanto os petroleiros do administra-
tivo quanto do turno passaram a ser atendidos 
por táxis.

Coordenador da Regional São Paulo do 
Unificado, Luiz Felipe Grubba, destaca ainda 
que a situação demonstra os prejuízos que o 
aprofundamento da terceirização, reforçado 
por medidas como a Medida Provisória (MP) 
922/20, do governo Jair Bolsonaro, podem trazer 
à classe trabalhadora.

“O mesmo contrato e um ano depois vemos 
o mesmo resultado, os trabalhadores do trans-
porte da Transpetro na mão. A gestão sabia dos 
problemas desse contrato, a Araubras também 
e mesmo assim optaram por manter porque 
sabiam que essa bomba iria estourar na mão 
dos motoristas, como aconteceu no ano pas-
sado. É a lógica da terceirização sem limites, 
de aumentar o lucro diminuindo o investimento 
ao máximo, que sempre deixar um rastro de 
prejuízos financeiros e sociais. E o que vemos 
é esse cenário apenas aumentar com medidas 
como a MP 922, que permite a contratação de 
temporários nos órgãos públicos”, criticou.

ARAUBRAS DEMITE E PESADELO CONTINUA PARA TRABALHADORES DA 
TRANSPETRO

DEMISSÕES

Na primeira reunião da direção do 
Unificado após a greve, o advogado e 
dirigente da Consulta Popular, Ricardo 
Gebrim, afirmou que os petroleiros são 
os únicos com possibilidade de romper a 
unidade da burguesia que se formou desde 
o golpe que retirou Dilma da presidência.

Os associados do Unificado poderão 
fazer, gratuitamente, a declaração do 
imposto de renda de 2020 nas regionais 
Campinas, Mauá e São Paulo. Para usu-
fruir do benefício, é necessário o agenda-
mento de horário na secretaria do Sindi-
cato. Confira as datas disponíveis. 

As assessorias jurídicas da FUP e de 
seus sindicatos se reuniram entre os dias 
12 e 13, no Rio de Janeiro (RJ), para a dis-
cussão de estratégias visando a garantia 
dos direitos e conquistas dos trabalhado-
res da Petrobrás.

“CATEGORIA PETROLEIRA É 
A ÚNICA CAPAZ DE PARAR A 
PRODUÇÃO”

SINDICALIZADOS TÊM 
ATENDIMENTO GRATUITO 
PARA DECLARAR IR

ENCONTRO JURÍDICO DA FUP

Após a realização de assembleias na terça 
(10), quarta (11) e quinta-feira (12), os petroleiros 
das bases do Unificado definiram as tabelas 
de turnos que serão enviadas à Petrobrás para 
avaliação.

Na primeira etapa desse processo, que acon-
tece em âmbito nacional, os trabalhadores 
enviaram sugestões de tabela e cada base do 
Unificado-SP que participa dessa discussão 
(termoelétricas e refinarias) definirá até duas, 
totalizando até oito propostas que serão enca-
minhadas pelo sindicato à Federação Única dos 
Petroleiros (FUP). 

Após receber todos os resultados a FUP  en-
caminhará as sugestões de tabela para a análise 
da Petrobrás que se posicionará a respeito do 
fechamento do acordo negociado após a sus-
pensão do movimento grevista. 

Novas assembleias para finalizar o processo 
e estabelecer um banco nacional responsável 
pela definição das escalas acontecerão até o 
dia 19 de março. 

Para o coordenador geral do Unificado-SP, 
Juliano Deptula, é preciso sempre lembrar que 
desde os menores até os grandes avanços são 
conquistados por meio da luta da classe traba-
lhadora e que nada chega gratuitamente. 

“Esse processo é o resultado da mobilização, 
foi por meio dela, da unidade da categoria, que 
conseguimos participar da definição de algo 
que impacta em nosso dia-a-dia”, afirmou o 
dirigente.

DEMOCRACIA

BASES DO UNIFICADO ESCOLHEM TABELAS DE TURNOS
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Deptula comanda assembleia na base de Mauá

a semana2 


