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CAMPANHA SALARIAL

UM BOM ACORDO É A PROTEÇÃO 
CONTRA O ENTREGUISMO

Análise feita por um 
trabalhador da base 
mostra como o PVRE 
causa mais distorções 
do que justiça.
PÁGINA 2

Parada do Orgulho LGBT mostrou que, além 
do preconceito na sociedade, é necessário 
lutar por igualdade no trabalho (Pág 3). 
Em vida de petroleira, conheça Érica, a 
trabalhadora trans lotada no Edisp. 
PÁGINA 3

A estratégia da alta gestão da Petrobrás é clara: reduzir direitos para baratear o custo de mão de obra e tornar a empresa mais 
atrativa aos compradores, ao mesmo tempo em que difi culta a ação sindical e divide a categoria. A resposta dos trabalhadores 
é a ação organizada e a defesa do Acordo Coletivo de Trabalho, que garante nossos direitos. A batalha apenas começou com 
debates sobre AMS e tabela de turno. PÁGINA 5

Gestores da Recap usam te intimidação 
e assédio moral para tentar dividir a 
categoria e evitar a mobilização de 
trabalhadores/as na defesa de seus 
direitos e conquistas.  
PÁGINA 4



►  // CHARGE

O PRVE E A MERITOCRACIA
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A Petrobrás instituiu o PRVE com o objetivo 
de, nos termos de seu regulamento, “recom-
pensar as pessoas pelos resultados alcançados, 
remunerar de forma diferenciada, por entrega 
diferenciada (meritocracia)”.

O programa se compromete a distribuir 2,5% 
do EBITDA, que em 2018 foi de R$114,9 bi, o 
que totaliza R$ 2,87 bi. Assim, considerando 
que a Petrobrás possui cerca de 60 mil em-
pregados, o desembolso médio por empregado 
será de R$ 47 mil.

A ideia de que o PRVE prestigia a merito-
cracia tenderia a tornar os empregados mais 
receptivos a recompensas desiguais, mas isso 
não ocorreu porque o montante pago depende 
mais da remuneração e da função exercida 
do que da meritocracia propriamente dita, 
senão vejamos.

O valor pago a cada empregado é obtido 
multiplicando-se a sua remuneração por um 
fator relacionado ao seu desempenho e pelo 
múltiplo de sua remuneração, que é de duas a 
seis vezes maior para empregados com função 
gratifi cada, desse total desconta-se a sua PLR. 
O resultado, se positivo, é o valor da PRVE, se 
negativo, não há pagamento de PRVE, o que 
tende a ocorrer para os empregados sem fun-
ção gratifi cada e com remunerações abaixo de 
certo patamar, isso porque o multiplicador da 
remuneração é calibrado para que seja assim.

A fi m de convencer aquele que receber a 
título de PRVE pouco, ou nenhum valor, de que 
é reconhecido por seu mérito, argui-se que o 
pagamento da PLR é esse reconhecimento, 
sendo que a fórmula de cálculo do PRVE, como 
complemento à PLR, induz esse entendimento.

Ocorre que essa explicação é falaciosa por-
que a PLR é direito fundamental assegurado 
pela Constituição, e por sua disposição ex-
pressa deve ser desvinculada da remuneração, 
assim alegar que a PLR também vale pela 
PRVE é desvirtuar o seu sentido.

Do exposto afi rma-se que os empregados 
que receberem apenas a PLR não terão recebi-
do nenhuma recompensa por mérito, enquanto 
outros empregados podem receber vultosas 
quantias a título de PRVE sem necessaria-
mente terem mais mérito.

Nas relações de trabalho é justo que o 
empregador exija desempenho de seus em-
pregados, e se decidir recompensá-los por 
isso, que a medida de seu desempenho e da 
sua contribuição para os resultados seja de 
fato o critério aplicado, indistintamente.

Pode-se afi rmar que o PRVE, como está, não 
vale para todos, pois exponencia as diferen-
ças salariais da companhia recompensando 
maiores remunerações e mais ainda funções 
gratifi cadas, enquanto para os demais em-
pregados é literalmente irrelevante, ou quase 
isso, como se não tivessem mérito, ou que 
ele fosse irrelevante para os resultados do 
negócio, o que evidentemente não é verdade.

Resulta que o PRVE se vale do mesmo ar-
tifício adotado com a RMNR para neutralizar 
o adicional de periculosidade, desta vez para 
neutralizar os efeitos isonômicos da PLR, au-
mentando substancialmente a remuneração 
de alguns poucos, mas promovendo contra os 
menos favorecidos a mágica de com o paga-
mento da PLR quitar também a obrigação de 
reconhecê-los pelo mérito.

No dia 24, as centrais sindicais se reuni-
ram para avaliar a greve geral ocorrida 
dia 14 e indicar novas etapas de luta con-
tra a reforma da Previdência, que tramita 
no Congresso Nacional. O projeto original 
do governo já sofreu alterações, fruto da 
pressão popular, mas ainda está longe 
de ser “negociável”. A luta do movimento 
sindical e popular é pelo completo sepul-
tamento desse projeto, que traz perdas 
irreparáveis para a população e transfere 
ainda mais renda para bancos e capital 
fi nancista.
Todos sabem que com o desenvolvimento 
da sociedade é necessário, de tempos 
em tempos, se fazer ajustes no sistema 
previdenciário, mas a reforma propos-
ta pelo governo não objetiva resolver os 
problemas da população, mas apenas 
benefi ciar empresários e banqueiros. Uma 
efetiva reforma deveria iniciar atacando a 
sonegação, as remunerações vitalícias de 
parentes de militares e outros problemas. 
Uma CPI do Senado indicou que não há 
défi cit na Previdência Social.
O melhor caminho para ter uma Previdên-
cia robusta é o país voltar a crescer e ter 
carteira de trabalho assinada, justamente 
o oposto do que a reforma trabalhista 
aprovou, que é a expansão do “bico”, da 
pejotização e outras formas de precari-
zação do trabalho. 
Para continuar esse combate, as centrais 
sindicais indicam a data de 12 de julho 
como Dia de Mobilização Nacional, com 
atos e mobilização em todo o país.
Os petroleiros novamente estarão à frente 
dessa luta.

DIA 12 
TEM NOVA 
MOBILIZAÇÃO 
NACIONAL 
CONTRA A 
REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA
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ORGULHO, LUTA E RESISTÊNCIA LGBT

163 PESSOAS TRANS FORAM ASSASSINADAS NO BRASIL EM 2018
UMA MULHER TRANS É ASSASSINADA A CADA 3 DIAS
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Junho é o mês do Orgulho LGBT, 
cujo intuito é reafi rmar e dar mais 
visibilidade às lutas por direitos 
dessa população.

O mês foi escolhido para re-
memorar o levante de Stonewall, 
uma grande revolta iniciada em 
26 de junho de 1969, contra a 
violência policial constante que 
ocorria nesse reduto de Nova Ior-
que, que abrigava, principalmen-
te, as LGBTs mais vulneráveis e 
marginalizadas (negros, latinos, 
profi ssionais do sexo, drag que-
ens e pessoas trans). A revolta se 
transformou em um marco his-
tórico da organização de pessoas 
discriminadas por sua orientação 
sexual ou identidade de gênero.

A lembrança do 50º aniversá-
rio do levante de Stonewall foi o 
mote da Parada do Orgulho LGBT 
ocorrida dia 23, em São Paulo, 
porém, as ameaças do governo 

Jair Bolsonaro de colocar cada 
vez mais o aparato de Estado a 
serviço de sua ideologia violenta, 
que prega perseguição e discrimi-
nação de LGBTs, foram o grande 
destaque nos discursos de abertu-
ra do evento, que seguiu com seu 
tradicional desfi le de trios elétricos 
com artistas que botaram mais de 
3 milhões de pessoas para dançar, 
cantar e comemorar estar vivas 
no país que mais mata pessoas 
com motivações LGBTfóbicas e 
que a expectativa de vida de uma 
pessoa trans não chega a 35 anos.

Relações de Trabalho
Por ocasião da parada, São 

Paulo sediou uma série de outros 
eventos com referência ao mês do 
orgulho LGBT, e em dois deles o 
Unifi cado participou com especial 
atenção: o Seminário “LGBTs e 
o Mundo do Trabalho” construí-
do pelo Coletivo LGBT da CUT e 

outras entidades, que reuniu ati-
vistas de todo o país para trocar 
experiências e traçar estratégias 
comuns para enfrentar os desafi os 
no mundo do trabalho; e o curso 
“LGBTs e as Relações de Trabalho 
na Perspectiva dos Direitos Huma-
nos”, o primeiro curso da Escola 
de Formação do Dieese voltado 
para esse tema. 

O diretor do Unifi cado Tiago 
Franco, que participou destes dois 
eventos, destaca: “É muito impor-
tante o envolvimento de sindica-
listas na luta LGBT para melhorar 
a qualidade de nossa representa-
ção e para que façamos de nossas 
entidades espaços acolhedores, 
em que todas as LGBTs se sintam 
confortáveis para buscar apoio no 
que precisar para viver e trabalhar 
com a dignidade e isonomia de 
tratamento que merecemos”.

NÃO ASSUMEM SUA ORIENTAÇÃO 
SEXUAL OU IDENTIDADE DE 

GÊNERO NO TRABALHO

ACHAM QUE SUAS EMPRESAS 
NÃO DIFUNDEM O RESPEITO 

À POPULAÇÃO LGBT

DIZEM QUE SUAS EMPRESAS 
TÊM AÇÕES PARA EVITAR 

A DISCRIMINAÇÃO

NÃO DESCONVERSAM AO 
FALAR DE SUA SEXUALIDADE, 

MAS PREFEREM NÃO 
TOCAR NO ASSUNTO

AFIRMAM JÁ TER PRESENCIADO 
ATOS HOMOFÓBICOS OU 

TRANSFÓBICOS ENTRE COLEGAS

POR ARMAS 
DE FOGO

OUTROS

POR 
ESPANCAMENTO

DAS VÍTIMAS SE 
IDENTIFICAM COMO 
MULHERES

DAS VÍTIMAS DE 
ASSASSINATOS SÃO
PROSTITUTAS

POR ESFAQUEAMENTO

VIVA A DIVERSIDADE

Parada LGBT também mostrou lado político

LGBTs ainda 
se sentem 
discriminados 
no trabalho

Fontes: Associação Brasileira de Recursos 
Humanos, Center for Talent Innovation e 
consultoria OutNow

Fontes: ONG Transgender Europe e ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais)
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O Sindicato recebeu denúncias de que gestores 
da Refi naria de Capuava, em Mauá, estão tentando 
coagir petroleiros com a intenção de enfraquecer 
a luta e organização da classe trabalhadora. Tais 
gerentes agem de forma sorrateira, abordam o 
trabalhador individualmente e, durante o diálo-

go, fazem questão de enfatizar que “os tempos 
são outros, o clima agora está semelhante ao da 
década de 90...”.

Lembram ainda que “naquela época, quem 
participava das mobilizações era preterido no 
avanço da carreira e quem participava das gre-
ves recebia carta de demissão em casa”. Por fi m, 
avisam, praticamente, em tom de ameaça: “pense 
bem no seu futuro”.

Essa infeliz ação dos gestores vem sendo re-
latada por muitos trabalhadores da Recap, o que 
preocupa bastante o Sindicato. “São ‘represen-
tantes’ da empresa, tentando desencorajar os 
petroleiros a lutarem por seus direitos e empregos, 
através da manutenção do nosso acordo coletivo e 
do combate às privatizações. E, até onde sabemos, 
o único objetivo dessas pessoas é se promoverem, 
ameaçando os trabalhadores”, destaca o coorde-
nador do Unifi cado, Juliano Deptula.

 “A resposta da categoria é coletiva e os resul-
tados sempre benefi ciam todos os trabalhadores, 
seja na luta pela manutenção do nosso ACT, que 
levou anos para ser conquistado, ou na defesa 
dos nossos empregos e na batalha de resistência 
contra as privatizações”, declara o coordenador.

Apesar de o STF (Superior Tribunal Federal) ter 
liberado a venda de subsidiárias da Petrobrás sem 
licitação e aprovação do Congresso, a negociação 
da UFN-3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados), 
em Três Lagoas (MS), esbarra em uma decisão da 
Justiça Federal do Rio de Janeiro. Em 10 de junho, 
a juíza Itália Bertozzi decidiu manter, tempora-
riamente, a liminar que suspende o processo de 
venda da unidade.

Desde a sentença do STF, no dia 6 de junho, 
os meios de comunicação do Estado já noticiam 
como certa a compra da empresa pelo grupo russo 
Acron, cuja negociação começou há um ano e meio. 

Segundo a sentença da juíza, a decisão do 
STF “não esvazia o conteúdo da medida liminar 
neste feito deferida”, já que, “não se dispensa a 
observância dos princípios da administração pública 
previstos no artigo 37 da CRFB-88, bem como a 
existência de efetiva competitividade”.

De acordo com o diretor do Sindipetro Unifi -

cado-SP Gustavo Marsaioli, a UFN-3 será a maior 
fábrica de fertilizantes da América Latina. “A ope-
ração da unidade deverá reduzir as importações 
de fertilizantes nitrogenados, colaborando para o 
crescimento do país”, estima ele.

Dados da Abrisolo (Associação Brasileira das 
Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal) 
mostram que o Brasil importou 24,86 milhões de 
toneladas de fertilizantes no último ano, sendo 
35% só de nitrogenados.

Obras paradas
A Unidade de Fertilizantes Nitrogenados não 

chegou a ser inaugurada e teve sua obra interrom-
pida em 2014, após a Petrobrás rescindir o contrato 
com as empresas responsáveis pela construção. 
A principal função da UFN seria reutilizar o gás 
natural extraído do pré-sal em forma de insumo. 
“Sua venda, entretanto, não vai garantir que a 
Acron mantenha a compra desse gás diretamente 
da Petrobrás”, destaca Marsaioli.

REFINARIAS

Em comunicado ao mercado, a 
gestão da Petrobrás anunciou, no 
dia 26, os teasers referentes à venda 
das oito refi narias já anunciadas 
recentemente.

A empresa pretende se desfazer 
integralmente da Refi naria Abreu 
e Lima (RNEST), Unidade de Indus-
trialização do Xisto (SIX), Refi naria 
Landulpho Alves (RLAM), Refi naria 
Gabriel Passos (REGAP), Refi naria 
Presidente Getúlio Vargas (REPAR), 
Refi naria Alberto Pasqualini (RE-
FAP), Refi naria Isaac Sabbá (REMAN) 
e Lubrifi cantes e Derivados de Pe-
tróleo do Nordeste (LUBNOR), bem 
como os ativos logísticos integrados 
a essas refi narias.

Com isso, a empresa abre mão 
de cerca de 50% de sua capacidade 
de refi no (1,1 milhão de barris dia). 
A primeira fase anunciada inclui 
as refi narias RNEST, RLAM, REPAR, 
e REFAP, assim como seus ativos 
logísticos correspondentes.

Esse é o maior ataque orquestra-
do contra a Petrobrás, traduzida na 
falácia de que com isso os preços 
dos combustíveis irão cair, quando, 
na verdade, o objetivo da atual ges-
tão é rentabilizar o capital fi nanceiro 
internacional. 

Correm boatos de que poderão ser 
indicados dois supervisores para a 
gerência da TEU sem experiência no 
setor. Isso nos deixa muito preocu-
pados, pois embora seja um cargo 
de confi ança, os supervisores nor-
malmente são referência de conhe-
cimento em seus setores e precisam 
tomar decisões rápidas baseadas 
em experiência específi ca, o que um 
trabalhador de outro setor não tra-
ria para a função. Isso é incoerente 
com o que prega a empresa sobre 
a preocupação com a segurança de 
processos.

PETROBRÁS ANUNCIA 
MAIOR DESMANCHE DE 
SEU SISTEMA

VENDA DA UFN-3 ESBARRA EM LIMINAR 

GESTORES USAM DE COAÇÃO 
PARA TENTAR ENFRAQUECER 
LUTA DOS PETROLEIROS

A GESTÃO DA 
RECAP BUSCA 
ACOMODAR 
OS SEUS 
ESCOLHIDOS

RECAP

TRÊS LAGOAS

Ato na UTE contra privatização

Querem acabar com o BR, símbolo da soberania 

DA 
CA

S



Em reunião com a Petrobrás e subsidiárias 
ocorrida na quinta-feira, 27, a FUP e a FNP 
trataram dos capítulos do Acordo Coletivo de 
Trabalho referentes à saúde e segurança (SMS) 
e à AMS. Foi a primeira rodada de negocia-
ção, após a rejeição massiva da categoria à 
proposta apresentada pela empresa.

As federações reafi rmaram que saúde e 
segurança não podem ser tratadas pelos ges-
tores da Petrobrás como custo e menos ainda 
utilizadas como ferramentas de cooptação, 
punição e sonegação. 

As entidades sindicais enfatizaram que não 
aceitam nenhum direito a menos e cobraram 
o aperfeiçoamento das cláusulas do atual 
Acordo Coletivo.

A Petrobrás, por sua vez, insiste na propos-
ta rejeitada, cujo capítulo de SMS foi pratica-
mente desmontado. Das atuais 19 cláusulas, 
os gestores mantiveram somente 3; retiraram 
2 e alteraram 14, com reduções de direitos.

O objetivo é tirar as representações sin-
dicais de todos os espaços de intervenção 
e debates, deixando o caminho livre para a 
empresa implementar o “novo modelo mental”, 
defendido recentemente pelo gerente geral 
do Compartilhado, em uma vídeo conferên-
cia (onde representava a Gerência Executiva), 
incentivando os empregados a trabalharem 
doentes e com dor para cumprir as metas 
do PRVE.

A FUP e a FNP cobraram uma resposta 
dura da Petrobrás às afi rmações do gerente 
e reafi rmaram que não permitirão que o SMS 
seja utilizado como um valor de meritocracia, 
enquanto centenas de trabalhadores se aci-
dentam, adoecem e morrem pela ausência de 
uma política de segurança focada nas reais 
necessidades da categoria.

Custeio 70x30
Um dos principais pontos debatidos nessa 

rodada de negociação foi em relação à propos-
ta de pagamento retroativo para estabelecer 
a relação 70x30 na AMS. Segundo o dirigente 
da FUP, Paulo César Martin, o PC, após muito 
debate fi cou previamente acordado fazer o 
parcelamento desse retroativo em 8 parcelas, 
sendo que os sindicatos que têm ação judicial 
podem adotar essa proposta ou continuar com 
o processo na Justiça. 

Outro ponto que a empresa quer adotar, 
que é a Resolução 23 da CGPar (que, na prá-
tica, pode signifi car o fi m da AMS) enfrenta 
forte resistência do movimento sindical. “Nisso 
não tem acordo”, afi rma PC, que completa 
informando que as federações solicitaram 
a realização de uma auditoria externa nas 
contas da AMS. Ao fi nal da reunião do dia 27, 
PC e o representante da FNP, Adedson Costa 
fi zeram um vídeo com essas explicações. Para 
conferir acesse http://bit.ly/2XBKJLL 

Tabela de turno
Outro ponto debatido foi a tabela de tur-

no, que continua suspensa, como anunciado 
na semana passada. Os representantes dos 
trabalhadores propuseram que esse tema seja 
tratado somente após a conclusão do Acordo 
Coletivo. Foi suspensa, também, a DIP que 
proibia as permutas e trocas. 

CAMPANHA SALARIAL

MESA DE NEGOCIAÇÃO DEBATE AMS, TABELA DE TURNO 
E AVANÇA NO PARCELAMENTO DO RETROATIVO 70X30

CONFIRA AS PRÓXIMAS 
RODADAS DE NEGOCIAÇÃO 

Segunda-feira - Resultados da empresa
Terça-feira - Horas extras / Relações 
sindicais e Terceirização
Quarta-feira - Remuneração e van-
tagens.

Com informações da FUP

Luta pelo ACT também é pela manutenção da Petrobrás pública

Debates continuam nesta semana, categoria tem de fi car atenta, não aceitar pressões 
e se manter mobilizada

Saúde e segurança não 
podem ser tratadas pelos 
gestores da Petrobrás 
como custo e menos 
ainda utilizadas como 
ferramentas de cooptação, 
punição e sonegação
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DICAS CULTURAIS

BIANCA BORGES FAURO, do 
Coque/Replan

► “Marcha de Radetzky”, de Joseph 
Roth, trabalha bem o período 
entre guerras na Áustria, mas traz 
elementos bem pertinentes.

JEFFERSON DE PAULA, da  Replan

► “Esses discos voadores me 
preocupam demais”, de Zé Ramalho. 
Sugiro que ouçam e refl itam sobre a 
mensagem contida na letra.

LEANDRO LANFREDI DE ANDRADE , 
do Terminal São Caetano do Sul

► “A Revolução em Paris”, mostra a 
vida de algumas pessoas misturada a 
uma ideia na Revolução Francesa: o 
direito dos oprimidos se rebelarem.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

Quando se pensa em cultura nordestina 
é quase impossível não imaginar estereó-
tipos como a música regional ou escultu-
ras feitas em barro. Tem isso também na 
exposição À Nordeste - em cartaz no Sesc 
24 de maio, no centro de São Paulo -, mas 
não só. Com curadoria de Bitu Cassundé, 
Clarissa Dini e Marcelo Campos, a exposição 
parte da provocação do artista cearense 
Yuri Firmeza: “A nordeste de quê?”, e busca 
apresentar uma refl exão sobre as singula-
ridades regionais a partir de sua produção 
simbólica e material.

Reunindo um belo acervo de obras, que 
abarcam expressões como escultura, ví-
deo, pintura, fotos, instalações, a mostra 
pretende, nas palavras de seus curadores, 
“pensar as circunstâncias históricas, sociais 
e culturais da invenção de uma ideia de 
Nordeste”.

 À Nordeste reúne um conjunto de 

275 trabalhos, de diversas linguagens e 
suportes, do barro aos memes, criações 
singulares de 160 artistas, quase todos 
nordestinos, mas não exclusivamente.

Para se ter uma ideia da diversidade de 
artistas, integram a exposição nomes como 
Abraham Palatinik, Almandrade, Antônio 
Bandeira, Ayrson Heráclito, Bárbara Wag-
ner e Benjamin de Burca, Bispo do Rosário, 
Cristiano Lenhardt, Gilberto Freyre, Glauber 
Rocha, Jean-Pierre Chabloz, Jonathas de 
Andrade, Juliana Notari, Leonilson, Marepe, 
Mestre Vitalino, Romero Britto, Tadeu dos 
Bonecos entre outros.

Para facilitar a navegação do público 
em meio à exposição, que pelo volume 
de artistas e obras, os trabalhos foram 
divididos em oito núcleos que se ramifi -
cam e mesclam uns aos outros: Futuro, 
Insurgência, (De)colonialidade, Trabalho, 
Natureza, Cidade, Desejo e Linguagem.

À Nordeste
► Terça a sábado, das 9h às 21h, domingos e feriados, das 9h às 18h
Até 25 de agosto
► Sesc 24 de maio / Rua 24 de maio, 109, República

O NORDESTE MULTIFACETÁRIO
O GRANDE 
CLÁSSICO 
DAS 
AMÉRICAS 

O Brasil passou apertado pela modesta equipe 
do Paraguai, na Copa América, mostrou um 
time com pouca inspiração tática e difi culdade 
de defi nição ofensiva, apesar de o bom goleiro 
paraguaio, Gatito Fernandes, ter sido o melhor 
em campo. A equipe brasileira precisou da 
cobrança de pênaltis para defi nir a classifi cação.

Já a Argentina, apesar de apresentar 
um futebol muito longe do que já teve, vem 
evoluindo na competição, ganhou sem passar 
sustos da boa Venezuela, por 2x0 e encara nesta 
terça o Brasil no estádio do Mineirão.

Um duelo de duas forças mundiais, sem 
favorito prévio, mas com potencial explosivo 
para o perdedor. De um lado, Tite já não é, há 
tempos, unanimidade como técnico; do outro 
lado, o jovem Lionel Scaloni ainda tenta se 
afi rmar após os últimos vexames da seleção 
Argentina.

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

Mostra reúne obras de 160 artistas
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VIDA DE PETROLEIRA 

Em abril de 2018, após meses se 
preparando, conversando com familiares e 
levantando “possíveis cenários adversos”, a 
engenheira de telecomunicações, Érica Alves de 
Oliveira, passou por um processo de transição 
de gênero, assumindo definitivamente sua 
identidade feminina. Segundo ela, a Petrobrás 
deu todo o apoio necessário, constituindo um 
grupo multidisciplinar, que envolveu o RH (hoje 
Gestão de Pessoas), o Departamento Jurídico 
e apoio psicológico da Área de Saúde. “Me 
preparei por meses para isso, conversei com 
cada um de meus colegas de trabalho mais 
próximos pessoalmente, pedindo sempre 
bastante discrição e tive retorno muito 
positivo. Recebi apoio e, principalmente, 
o respeito dos colegas”, conta a simpática 
engenheira lotada, até a semana passada no 
Edisp. Com a desativação da sede da Avenida 
Paulista, Érica será transferida para Santos.

Na Petrobrás desde 2010, formada em 
engenharia elétrica e eletrônica pela UFU 
(Universidade Federal de Uberlândia), com 
mestrado em engenharia de telecomunicações, 
na área de sistemas de navegação global 
por satélite, pelo ITA (Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica), Érica empresta esse respeitável 
currículo acadêmico e parte de seu tempo livre 
para trabalhar voluntariamente no Projeto Di 
Alma (dialma.com.br), uma ONG que oferece 
refeições, roupas, itens de higiene pessoal e, 
principalmente, esperança e conforto, para 
moradores em situação de rua. “Comecei a 
trabalhar com esse grupo há dois anos e 
meio e tem sido muito gratificante, e como sou 
formada em exatas acabei ficando responsável 
pelo controle das finanças”. 

Érica explica que uma vez por mês a ONG 
realiza uma campanha para distribuição 
de alimentos, em algum lugar previamente 
escolhido pelas organizadoras em São Paulo. 
“Cada voluntário mora em um lugar da cidade 
e isso permite que possamos mapear dentro 
de nossa rotina diária de deslocamentos 
diferentes pontos da cidade com possíveis 
aglomerações de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Tais locais podem se 
tornar pontos de distribuição. Quando se 
trabalha com isso, o olhar fica mais atento 
e é assustador como tem crescido o número 
de pessoas nessas condições”.

É comum encontrar muitas pessoas trans 

entre moradores de rua, expulsas de casa 
pelas próprias famílias e que enfrentam, pela 
condição de pobreza e de identidade de gênero, 
ainda mais preconceito da sociedade. Érica 
conta que em uma dessas ações, uma das 
moradoras olhou para ela, e disse: nós somos 
iguais. “Me emocionei muito ouvindo ela falar 
isso, se reconhecendo”.

Hoje, aos 37 anos, ela provavelmente 
é a primeira petroleira (pelo menos de 
nossa base) a fazer a transição de gênero 
estando empregada. “O apoio da Petrobrás 
foi muito importante, tirei 20 dias de férias 
para fazer um procedimento plástico e quando 
voltei à empresa já havia um procedimento 
para a troca de crachá e email para meu 
nome social (hoje já retificado formalmente), 
além de orientações corporativas quanto 
ao convívio em áreas comuns. Hoje temos 
inclusive um Código de Ética e Guia de Conduta 
Petrobrás que asseguram as condições de 
trabalho e relacionamento corporativo, 
promovendo a diversidade e combatendo todas 
as formas de preconceito, independentemente 
da identidade de gênero ou orientação sexual. 
Hoje me sinto bastante realizada e plena”.

por Norian Segatto

Érica Alves encontrou apoio de colegas e da empresa

TRANSIÇÃO 
PARA UMA 
VIDA PLENA
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A  p o l í c i a 
prendeu, no dia 24, 
diversos militantes 
do movimento 
de moradia do 
centro de São 
Paulo, a partir 
de uma denúncia 

sem comprovação. Em nota, o Sindicato repudiou “a escalada de 
criminalização dos movimentos sociais, expressa pela prisão de 
militantes do movimento dos trabalhadores sem-teto do centro de 
São Paulo”, e exigiu a imediata libertação dos detidos. Confira a 
íntegra da nota em https://www.sindipetrosp.org.br/nota-de-
solidariedade-a-luta-por-moradia/.

Esta foi a afirmação do dirigente 
da FUP, Dary Beck, durante audiência 
pública no Senado, dia 25, que debateu 
a política de preços dos combustíveis 
pela Petrobrás, suas consequências 
na atração de investimentos em 
refino, infraestrutura logística e 
impacto para os consumidores. “Qual 
é a empresa privada que vai comprar 
uma refinaria no Brasil para cobrar 
menos do que o preço praticado no 
mercado internacional? O presidente da Petrobrás mente quando 
diz que vender as refinarias vai baixar os preços dos combustíveis”, 
afirmou Dary.

Depois de milicianos e tráfi co de ar-
mas, agora é o tráfi co drogas que se 
instala vizinho a Bolsonaro. Um sar-
gento da Força Aérea Brasileira (FAB) 
foi detido no dia 25, no aeroporto de 
Sevilha, com 39 quilos de cocaína den-
tro do avião da equipe que dá suporte à 
comitiva do presidente Jair Bolsonaro. 
Segundo a Guarda Civil, força da polícia 
espanhola responsável pelo controle 
aduaneiro, a droga estava dividida em 
37 pacotes dentro da bagagem de mão 
do militar MSR. 

Depois de 13 anos no comando do 
programa “Domingo Espetacular”, 
o jornalista Paulo Henrique Amo-
rim foi afastado da TV Record no dia 
24, por tempo indefi nido. O jornalista 
não foi demitido e seu contrato acaba 
em 2021. Apesar de a emissora alegar 
questões internas, todos sabem que 
Paulo Henrique foi afastado por pres-
são de bolsonaristas. O apresentador 
mantém o blog Conversa Afi ada, que 
faz críticas ao governo.

O  S u p r e m o 
Tribunal Federal 
manteve, por 4x1, 
a prisão de Lula, 
no julgamento de 
habeas corpus para 
sua soltura. Após 
as mensagens que 
estão vindo à tona 

pelo The Intercept, mostrando o conluio de Sergio Moro com procuradores 
da Lava Jato para condenar Lula, a defesa do ex-presidente entende 
que o julgamento deveria ser anulado, pois não houve imparcialidade 
da Justiça.

O presidente Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), devolveu trecho da 
medida provisória (MP 886/2019) que 
transferia a demarcação das terras 
indígenas da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), para o Ministério da Agri-
cultura. Para o senador, a mudança 
é uma grave ofensa à Constituição. 
“Não pode a presidência desta Casa 
se furtar à admissibilidade mínima das 
medidas provisórias sobre eventuais 
inconstitucionalidades”, afi rmou.

A Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara aprovou a convocação do 
ministro Sergio Moro. Ela terá de dar 
informações à Câmara sobre o que o 
levou aos Estados Unidos na semana 
passada, com agenda secreta. O re-
querimento pede informações detalhes 
sobre a agenda cumprida com datas, 
organismos visitados, nome das auto-
ridades visitadas e pauta das reuniões.

Estreou na plataforma Netfl ix o do-
cumentário A democracia em vertigem, 
dirigido por Petra Barros. O fi lme mostra 
a narrativa que levou ao golpe de 2016, 
que depôs Dilma Rousseff  e a ascensão 
da direita ultraliberal, fenômeno que 
ocorre em diversas partes do mundo. 
O documentário é uma síntese do desa-
lento global com a democracia e mostra 
que os brasileiros não passam por uma 
experiência isolada.

DIREITO À MORADIA CASTELLO BRANCO MENTE

ISSO NÃO TA CHEIRANDO BEM CENSURA NA RECORD

LULA (AINDA NÃO) LIVRE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

MORO TERÁ DE SE EXPLICAR VIAGEM SECRETA DEMOCRACIA PARA SER RESGATADA

RAPIDINHAS
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