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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

CÂMARA APROVA MAIOR 
ATAQUE AO POVO BRASILEIRO

Sindicatos tentam barrar na 
justiça o bônus milionário a alguns 
privilegiados. Impedir a divisão da 
categoria e defender o ACT é nossa 
missão neste momento – Editorial 
PÁGINA 2

Trabalhador da Replan relata caso 
de assédio por parte de chefi a. 
Constrangimentos e pressões têm 
aumentado nos locais de trabalho, 
impulsionados pela política privatista.
PÁGINA 3

Com 379 votos a favor, R$ 3,5 bilhões em emendas parlamentares liberadas e 131 votos contra, os deputados federais 
aprovaram, em primeira votação, o texto base da reforma da Previdência (PEC 06/19), que, juntamente com a reforma 
trabalhista aprovada no escandaloso governo Temer, se confi gura como o maior ataque aos direitos dos trabalhadores 
brasileiros. A PEC segue para votação no Senado, onde poderá sofrer alterações. A luta popular deve se intensifi car para barrar 
esse desastre. Na foto, ato de estudantes e movimentos sociais em Brasília, no dia 12.  PÁGINA 5

FUP, FNP e outras entidades montam 
chapa unitária para disputar a 
vaga no Conselho Deliberativo da 
Petros. Momento é de união contra o 
desmanche e os ataques. 
PÁGINA 4



►  // CHARGE

PRÉ SAL SEMPRE FOI VIÁVEL
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Audiência pública realizada dia 10 na Câ-
mara dos Deputados, provou que o Pré-Sal 
sempre foi viável e que a Petrobrás nunca 
esteve quebrada, como argumentam os que 
defendem a privatização e a desnacionalização 
do petróleo brasileiro. A audiência, propos-
ta pelo deputado federal José Neto (PT/BA), 
na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços, debateu as 
perspectivas e o futuro do Pré-Sal  

Representando os petroleiros, o coordenador 
da FUP, José Maria Rangel relembrou a árdua 
luta da categoria para impedir o desmonte da 
lei que garante o regime de partilha para o 
pré-sal. Afi rmou que o mesmo senador José 
Serra (PSDB/SP), que tempos atrás propôs tirar 
a Petrobrás da operação do pré-sal, construiu 
um novo projeto de lei para tentar acabar com 
o que restou do regime de partilha.

Zé Maria também ressaltou que o atual mo-
delo de gestão da Petrobrás não tem interesse 
em desenvolver a indústria petrolífera brasi-
leira. “Essa destruição da Petrobrás já levou 

mais de um milhão e meio de trabalhadores 
ao desemprego. Destruíram as grandes cons-
trutoras e desestruturaram o setor de óleo e 
gás. Esse modelo entreguista nunca descobriu 
nada, as grandes descobertas da Petrobrás 
foram a Bacia de Campos e o pré-sal, mas 
isso ocorreu em governos que tinham interes-
se no desenvolvimento do Estado brasileiro”, 
destacou.

Além de Zé Maria participaram da audiência 
Guilherme Estrela, ex-diretor de Exploração 
e Produção da Petrobrás; Paulo César Lima, 
consultor da área de petróleo e gás; Cláudio 
Costa, economista; Antônio Guimarães, se-
cretário executivo do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP); Roberto 
Ardenghy, diretor de Relações Institucionais da 
Petrobrás; Marcelo Carneiro, superintendente 
de Desenvolvimento e Produção da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) e Renata Isfer, 
secretária adjunta de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

Os sindicatos da FUP ingressaram com 
ações na Justiça do Trabalho para im-
pedir que a gestão da Petrobrás efetive 
o pagamento de mais de R$ 1 bilhão 
em bônus. O Programa de Remuneração 
Variável dos Empregados (PRVE), que a 
empresa implementou à revelia das en-
tidades sindicais, viola o Acordo Coletivo 
de Trabalho.
A Petrobrás está utilizando indicadores 
de segurança para premiar diretores e 
gerentes executivos com vultosos bônus. 
É também uma forma da gestão Castello 
Branco “alavancar” a privatização, como 
tem denunciado as direções sindicais.
Sem transparência, o PRVE vai na con-
tramão da PLR, cujas regras foram 
acordadas entre trabalhadores e em-
presa após muita discussão. Em recente 
vídeo conferência, o gerente executivo do 
Compartilhado, Jairo dos Santos Junior, 
informou que o PRVE exigirá um “novo 
modelo mental”, em que vale tudo, inclu-
sive trabalhar doente. 
Essas e outras manobras da direção da 
empresa visam dividir a categoria, criando 
condições mais favoráveis à privatização 
e o principal embate está acontecendo 
em torno do Acordo Coletivo. Os White 
Castel boys querem, a todo custo (ou ao 
menor custo!!) acabar com cláusulas im-
portantes do ACT que protegem a segu-
rança, a saúde da categoria e combatem 
a precarização das relações de trabalho. 
Os meninos do presidente querem fazer 
de tudo para deixar a mão de obra bem 
baratinha e fácil de ser comprada no bal-
cão de negócios das multis. E para isso 
estão recebendo o incentivo milionário 
desse bônus. Ou seria o novo surbônus?

BARRAR O BÔNUS, 
DEFENDER O ACT

Editorial
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EDITORIAL AUDIÊNCIA PÚBLICA

Acesse o link 

bit.ly/audiosjairo
para ouvir os áudios das 
declarações do gerente 
Jairo dos Santos Junior

Zé Maria durante audiência na Câmara Federal



TRABALHADORES DA 
UTILIDADES SOFREM ASSÉDIO 
MORAL DA GERÊNCIA
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Os trabalhadores da Utilida-
des da Replan vêm sofrendo 
assédio moral por parte da 
gerência do setor, que tem dis-
tribuído advertências a torto e 
a direito e sem motivos justifi -
cáveis, além de serem expostos 
a situações constrangedoras. 
Só nos últimos três meses, o 
Sindicato recebeu relatos de 
pelo menos três punições ab-
surdas aplicadas pela gestão, 
com abuso de poder, e inves-
tiga outros casos. 

Uma das advertências foi 
dada a um operador por ter 
solicitado ao SMS um cinto de 
duplo talabarte para usar em 
escadas tipo marinheiro - exis-
tia um procedimento da Petro-
brás-RJ de uso desse equipa-
mento, que não é aplicado na 
Replan. O setor de segurança 
cedeu o cinto e orientou o tra-
balhador a usá-lo toda vez que 
achasse necessário. 

O gerente da Utilidades fi cou 
completamente irritado com a 
situação, contestou a necessi-
dade do equipamento e amea-
çou tirar o trabalhador do tur-
no e até mesmo da operação. 
Chegou ao cúmulo de obrigar 
o petroleiro a usar o cinto du-
rante todo o expediente e fez 
chacota com o trabalhador, a 
fi m de expô-lo diante do grupo 
e, dessa forma, desmotivar os 
demais a questionar o que o 
gerente “manda fazer”. 

No dia 25 de junho, o Sindi-
cato esteve no setor e consta-
tou que o trabalhador utilizava 
o cinto aleatoriamente. “É uma 
situação de assédio moral gra-
ve. Primeiro, por desestimular 
os trabalhadores a debaterem 
a segurança e, segundo, por-
que colocou a integridade do 
operador em risco, já que as 
alças do cinto podem enroscar 
em equipamentos rotativos, de 
condutividade elétrica ou com 
parte móvel. O cinto é seguro 
em determinadas atividades, 
mas expõe o trabalhador a ris-

co em outras”, declara o diretor 
do Unifi cado Gustavo Marsaioli.  

Uma semana após o ocorri-
do, segundo informações dos 
trabalhadores, o gerente vol-
tou atrás e liberou o uso do 
cinto. O operador, entretanto, 
foi advertido. De acordo com 
informações, o gerente teria 
usado a justifi cativa do cinto 
para aplicar uma advertência 
referente à uma ocorrência an-
tiga, pelo fato de o trabalhador 
ter feito cursos de EAD fora 
do seu horário de expediente. 

Tychen
Outro caso aconteceu duran-

te manobra de recebimento de 
ácido sulfúrico para os tanques 
da ETA. O operador que fazia 
o procedimento usava os EPI’s 
obrigatórios, mas foi advertido 
verbalmente pelo tal gerente, 
na frente dos colegas do turno, 
por não estar utilizando por 
baixo da roupa o macacão 

Tychen (a vestimenta possui 
um zíper que não protege de 
vazamento de ácido). 

O uso do conjunto de PVC 
junto com o Tychen é desne-
cessário e não faz parte das 
exigências do procedimento e 
nem consta na Instrução Ope-
racional (IO). Apesar disso, a 
gerência fez questão de expor 
o trabalhador a uma situação 
embaraçosa. 

Operadores do setor afi r-
mam ainda que já apontaram, 
por várias vezes aos superio-
res da ETA, a necessidade de 
serem adquiridos conjuntos 
individuais de recebimento 
de ácido sulfúrico para uso 
de cada trabalhador, mas até 
agora não foram atendidos. 

Na sexta-feira (12), o Sindi-
cato entrou com denúncia con-
tra a Petrobrás no Ministério 
Público do Trabalho (MPT) pelo 
descumprimento da NR.

REPLAN GERENTE TENTA 
INTIMIDAR DIRIGENTES 
DO SINDICATO

Quando o Sindicato esteve presen-
te no setor de Utilidades, no dia 25, 
o gerente ignorou a presença dos 
dirigentes. “Ele não deu nem bom 
dia e fi cou visivelmente incomodado 
com nossa presença, que havia sido 
autorizada pela empresa”, contou 
Marsaioli. 

O gerente alegou que os diretores 
haviam paralisado os trabalhadores 
para realizar uma assembleia não 
autorizada no setor e chamou a se-
gurança da empresa para “conver-
sar” com os sindicalistas. “Ele quis 
intimidar os diretores e demonstrou 
ser uma pessoa com inabilidade 
gerencial, já que mentiu e agiu de 
forma covarde”, afi rmou Marsaioli.

A direção do Sindicato enfatiza 
que sempre esteve disponível ao 
diálogo com todos os trabalhadores, 
independente do cargo. “Frequente-
mente, durante nosso trabalho de 
base, nos sentamos para conversar 
com supervisores e gerentes, sem-
pre de forma respeitosa. Por isso, 
nos causou surpresa essa atitude do 
gerente, porque ela quebra a base 
do nosso trabalho de interlocução 
com a empresa, que são o respeito 
e a confi ança”, argumentou. 

Segundo Marsaioli, essa condu-
ta do gerente setorial é de intei-
ra responsabilidade do gerente de 
grupo 1, do RH e do gerente geral. 
“Esperamos que isso seja tratado, 
que o tal gerente se desculpe com a 
entidade sindical e que as punições 
aos trabalhadores sejam revistas”, 
destacou.

Em virtude dessas ocorrências, o 
Sindicato iniciou um ciclo de paradas 
com os trabalhadores da Utilidades, 
que relataram que outras punições 
foram aplicadas no setor. Os dirigen-
tes estão averiguando esses novos 
casos para tomar as providências 
necessárias. 

Gustavo Marsaioli



Jornal petroleiros4 

Os petroleiros aposentados e pensionistas com 
60 anos ou mais, benefi ciários do INSS, contam 
com mais uma opção para realizar a prova de 
vida. O atendimento foi ampliado e, desde março, 
pode ser feito por meio de agendamento, direta-
mente na agência da Previdência Social. Antes, a 

comprovação só era permitida no banco onde o 
benefi ciário recebe o pagamento do INSS.

Para os segurados com mais de 80 anos e 
problemas de locomoção, agora é possível agendar 
a visita de um agente do INSS à residência ou ao 
estabelecimento hospitalar para a comprovação 
da prova de vida. O benefi ciário deve apenas apre-
sentar com antecedência um atestado médico ou 
declaração emitida pelo hospital à uma agência 
da previdência.

Caso o aposentado ou pensionista não tenha 
condições de comparecer a uma agência bancária 
ou um posto do INSS, a verifi cação pode ser efe-
tuada por um procurador ou representante legal. 

A realização da prova de vida deve ser feita 
anualmente e, se não for concretizada, o pagamen-
to do benefício será suspenso até que o segurado 
regularize a situação. 

O agendamento para todos os novos serviços 
de prova de vida deve ser realizado por telefone, 
na Central 135, ou no portal Meu INSS (https://
meu.inss.gov.br/central/#/).

A FUP, a FNP, as associações de aposentados 
(FENASPE) e dos trabalhadores marítimos (FNTTAA) 
construíram uma chapa unitária - Unidade em 
Defesa da Petros - para disputar as eleições para 
os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros, que 
serão realizadas entre os dias 2 e 16 setembro.

Os participantes e assistidos irão eleger este ano 
duas duplas de titular e suplente para o Conselho 
Deliberativo e uma dupla para o Conselho Fiscal. 
Os eleitos terão mandatos de quatro anos. A vo-

tação poderá ser feita via aplicativo, pelo Portal 
Petros ou por telefone, cujo número gratuito será 
ainda divulgado. 

Os números nas cédulas das duplas que dis-
putam a eleição já foram sorteados e divulgados 
pela Comissão Eleitoral.  No Conselho Deliberati-
vo, as duplas apoiadas pela chapa Unidade em 
Defesa da Petros são as de número 52 e 54. No 
Conselho Fiscal, a dupla apoiada pela chapa é a 
de número 42.

Dupla 52
Norton Cardoso (FUP/Sindipetro-NF) - titular
André Luis Araújo Santana (FUP/Sindipetro-
BA) – suplente

Dupla 54
Fernando Siqueira (FENASPE/AEPET) - 
titular

Helio Liborio (FUP/Sindipetro-RS) – suplente

Conselho Fiscal

Dupla 42
Claudio da Costa Oliveira (FENASPE/AEPET) 
- titular
Agnelson Camillo (FNP/Sindipetro-AM/PA) 
- suplente

EM OUTUBRO

Uma das estâncias hidrominerais 
mais famosas de São Paulo, Águas 
de Lindóia é o destino do próximo 
passeio organizado pelo Daesp da 
Regional Campinas. O pacote tu-
rístico inclui três diárias no Hotel 
Mantovani, entre os dias 14 e 17 
de outubro. O valor é de R$ 480 por 
pessoa, podendo ser parcelado em 
até três vezes. As vagas são limita-
das e as reservas devem ser feitas 
até 15 de agosto, na secretaria do 
Sindicato, em Campinas.

As três diárias incluem café da 
manhã, almoço e jantar (as bebidas 
das refeições deverão ser pagas à 
parte). A saída para Águas de Lin-
dóia está programada para às 8h 
do dia 14 de outubro, na sede da 
Regional Campinas, com retorno 
na quinta, dia 17, após o almoço.

Atrações
A programação começa com o 

Baile de Boas Vindas na segunda-
-feira. No dia seguinte, o embalo 
fi ca por conta da Noite Italiana, com 
degustação de queijos e vinhos. Para 
encerrar, na quarta tem o Baile da 
Seresta, que promete muita música 
e dança.

O Hotel Mantovani possui área 
de lazer, com piscinas climatizadas, 
salão de jogos, sala de leitura e bar 
americano. A cidade também conta 
com várias opções de passeio, como 
o Balneário Municipal e a Represa 
do Cavalinho Branco.

Anote aí!
Passeio Turístico em Águas de 

Lindóia
De 14 a 17 de outubro (segunda, 

terça, quarta e quinta)
Reservas na secretaria da Regio-

nal Campinas até o dia 15 de agosto.
Mais informações pelo telefone 

(19) 3743-6144.

DAESP PROMOVE 
PASSEIO PARA 
ÁGUAS DE 
LINDÓIA

ENTIDADES LANÇAM CHAPA UNITÁRIA 
PARA CONSELHO DELIBERATIVO

INSS AMPLIA ATENDIMENTO 
PARA PROVA DE VIDA

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PETROS

Unidade para defender a Petros e seus benefi ciários

Novas opções para agendamento

CANDIDATOS DA CHAPA UNIDADE EM DEFESA DA PETROS:



Até o fi nal da sexta-feira, na 
conclusão da edição do Jornal 
dos Petroleiros, a Câmara dos 
Deputados continuava a votar 
emendas ao texto da reforma da 
Previdência (PEC 6/19), aprovada 
em primeira votação no dia 10 por 
379 votos a favor do texto base, 
contra 131. Assim que todas as 
emendas forem votadas se po-
derá ter um balanço mais exato 
do tamanho do prejuízo para a 
classe trabalhadora. Entretanto, 
é possível afi rmar sem qualquer 
margem de erro que esta reforma, 
juntamente com a trabalhista, 
aprovada na gestão Temer – e 
utilizando os mesmos métodos 
de compra de votos via emendas 
parlamentares – são os maiores 
golpes contra os trabalhadores 
nas últimas décadas. 

Após a votação na Câmara, 
o projeto segue para o Senado. 
“Vamos pressionar os 81 sena-

dores e senadoras a dizer não a 
esse texto da reforma da Previ-
dência. Lutaremos até o fi m para 
impedir essa crueldade com as 
trabalhadoras e os trabalhadores 
brasileiros”, afi rmou o presidente 
da CUT nacional Vagner Freitas. 
A Central, assim como outras 
entidades, estiveram a semana 
toda em Brasília acompanhan-
do a votação e conversando com 
parlamentares para alertar sobre 
o desastre dessa aprovação. No 
entanto, os bilhões derramados 
pelo governo falaram mais alto 
na (in)consciência de centenas de 
parlamentares, mais preocupados 
com o próprio bolso do que com 
o país. Estima-se que o governo 
tenha liberado, nos últimos dias, 
mais de R$ 3,5 bilhões em emen-
das para benefi ciar parlamenta-
res em troca de votos; apenas do 
programa Mais Médicos foram 
desviados R$ 1,25 bi. 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O DIA EM QUE O 
BRASIL AMANHECEU 
MAIS INJUSTO

Sessão da Câmara dos Deputados, dia 10 de julho

Estima-se que o governo tenha liberado, nos 
últimos dias, mais de R$ 3,5 bilhões em emendas 
para benefi ciar parlamentares em troca de votos
por Norian Segatto
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No dia 10 de junho, milhares 
de pessoas ocuparam as ruas em 
atos contra a reforma, que esta-
va sendo debatida naquele ins-
tante pelos deputados federais.

Em São Paulo, cerca de 10 
mil pessoas ocuparam uma das 
faixas da avenida Paulista, em 
frente à Fiesp, para protestar 
contra a votação.

Uma liminar chegou a ser 
aprovada impedindo a votação, 

mas durou exatos 16 minutos 
antes de ser cassada.

Na sexta-feira, 12, estudan-
tes, movimentos sociais e sindi-
cais lotaram as ruas de Brasília. 

Quase nada disso você viu nas 
TVs e mídias tradicionais, porque 
essas empresas também têm in-
teresse na reforma e acertaram 
compromissos de isenção de pa-
gamento de impostos sonegados 
e dívidas trabalhistas. 

1) O SISTEMA FINANCEIRO 
– desde o início do governo, o mi-
nistro Paulo Guedes bate na tecla 
de uma previdência com modelo 
neoliberal chileno, de capitalização 
individual, o que signifi ca o apor-
te de bilhões de reais todo mês 
para instituições fi nanceiras. Para 
se ter um exemplo, no Chile, as 
seis instituições que capitalizam 
a previdência do país possuem 
patrimônio igual a 70% do PIB 
chileno. Na outra ponta, a maioria 
dos aposentados recebe cerca de 
meio salário mínimo. 

2) RODRIGO MAIA – o pre-
sidente da Câmara foi o grande 
articulador da agenda da reforma 
da Previdência e sonha mais alto, 
com 2022.

3) O GOVERNO BOLSONA-
RO – é inegável que apesar das 
trapalhadas, o governo saiu for-
talecido deste embate e começa 
a descobrir o caminho das pedra$ 
para aprovar outras benesses ao 
empresariado.

Quem perde com a reforma
Todos os trabalhadores da ini-

ciativa privada e funcionalismo 
público, em especial os jovens, as 
mulheres e pessoas de menor ren-
da, que terão de trabalhar mais, 
em empregos mais precarizados e 
sem qualquer certeza de que um 
dia poderão se aposentar.

Como sair dessa enrascada
Parando o Brasil com uma 

poderosa greve geral!

MOBILIZAÇÕES CONTINUAM

QUEM SE BENEFICIA COM A REFORMA

Manifestação de estudantes e movimentos populares dia 12, em Brasília

Rodrigo Maia
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DICAS CULTURAIS

ALBERICO QUEIRÓZ, da UTE LCP

► “Germinal”, romance de 
Émile Zola que retrata a lógica 
patronal no início do capitalismo 
industrial.

CARLA CRISTINA MORATORI, do 
Laboratório da Replan

► A música Ana e o Mar”, do grupo 
Teatro Mágico, é pura poesia para 
acalentar a alma.

MARCELO PINHEIRO MUNIZ, da 
Replan

► “Kardec”, do diretor Wagner de 
Assis, biografi a do educador francês 
Hypolite Leon Denizard Rivail, o 
Allan Kardec.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

por Norian Segatto

Antes de o consagrado fotógrafo Se-
bastião Salgado imortalizar o formigueiro 
humano em Serra Pelada, em 1986, outro 
clicador, Juca Martins, já havia estado na 
serra paraense, em 1980, registrando as 
impressionantes imagens do maior garimpo 
a céu aberto do planeta. 

Segundo o Núcleo de Altos Estudos Ama-
zônicos da Universidade Federal do Pará, a 
Serra Pelada começou a ser ocupada em 
1978 como atividade garimpeira artesanal, 
em um projeto do Ministério de Minas e 
Energias.

Quando a notícia de que na região ha-
via imensas jazidas de ouro ocorreu uma 
invasão de pessoas de todo o país em 
busca de enriquecimento. O local chegou 
a ter 120 mil garimpeiros, que disputavam 

com o suor e risco de vida diários por uma 
pepita do precioso metal. 

Juca Martins é um dos mais importantes 
nomes do fotojornalismo brasileiro, foi um 
dos criadores da famosa agência F4. Ele 
conta que chegou ao Pará para cobrir a 
história de Raimundo Ferreira Lima, líder 
sindical assassinado em 19 de maio de 
1980. Lá, enquanto fazia a reportagem 
fotográfi ca, ouviu falar de Serra Pelada, 
precisou pedir permissão para o major 
Curió, que controlava o acesso à região, 
mandou vir de São Paulo novos rolos de 
fi lmes e se embrenhou naquele labirinto 
humano. Foi o primeiro fotógrafo a re-
gistrar a febre do ouro que acometeu o 
Norte do país e fez a riqueza de alguns e 
a desgraça de muitos.

A FEBRE DO OURO – exposição de fotos de Juca Martins

► De Terça a Sexta, das 11h às 19h • Sábado de 11h às 17h • Até 19 de agosto
► Galeria Utópica – Rua Rodésia, 26, Vila Madalena

A FEBRE DO OURO
VAR é coito 
interrompido

Poetas, comentaristas esportivos e especialistas 
de boteco já disseram que a sensação de um 
gol equivale a um orgasmo. Quem já esteve 
em um estádio cheio, vendo o atacante de seu 
time entrar na área, sentindo a galera conter a 
respiração no instante preciso do chute e soltar 
a plenos pulmões o grito de alegria sabe do que 
estou falando.

Mas, na era dos mil olhos, essa explosão 
catártica fi ca presa na garganta, à espera, por 
vezes pela eternidade dos minutos, de uma 
comunicação entre o juiz e uma sala de vídeo, 
da análise de um detalhe, de uma tecnicidade 
alheia à emoção humana.

O VAR (Video Assistant Referee, em inglês), 
árbitro assistente de vídeo, veio para minimizar 
erros em uma partida. Isso é saudável. E veio, 
também, para conter a emoção de um esporte 
que se torna a cada dia mais distante do torcedor. 
Assim como a seleção brasileira é, ano a ano, o 
retrato da mercantilização do futebol, os fi lhos e 
fi lhas da pátria de chuteiras vão sendo obrigados 
a segurar o momento da explosão do gol, à 
espera da anuência de uma telinha.

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

Serra Pelada chegou a ter 120 mil pessoas 
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VIDA DE PETROLEIRO

A adrenalina e a velocidade sempre 
estiveram presentes na vida do mecânico 
paulistano Ricardo Rocha Moraes, que 
trabalha há 14 anos no setor de Equipamentos 
Dinâmicos (ED) da Replan, em Paulínia. Quando 
criança, ele se arriscava descendo as ladeiras 
da cidade de Ferraz de Vasconcelos com 
carrinho de rolimã. Hoje, com 40 anos, Moraes 
corre de kart amador e disputa, na categoria 
estreantes, os principais campeonatos do país. 

Com 9 anos, Moraes lembra que já era 
apaixonado pelo automobilismo e fã do piloto 
Ayrton Senna. “Eu não perdia uma corrida de 
Fórmula-1 e adorava correr naquelas máquinas 
de fliperama com volante e acelerador, que 
troca de marcha”, recorda-se. Com 12 anos, 
a brincadeira preferida passou a ser andar de 
carrinho de bate-bate nos parques de diversão 
e se aventurar pelas ruas com seu skate ou 
o rolimã, que ele próprio fez.

O kart só surgiu na vida do petroleiro em 
2008, aos 29 anos. Moraes conta que foi a 
São José dos Campos para trabalhar em uma 
parada de manutenção na Revap e aceitou 
o convite dos colegas para brincar de kart 
em uma pequena pista da cidade. “Eu voltei 
para casa pensando que eu tinha que andar 
de novo”. 

Cinco anos se passaram até que Moraes 
retornasse a uma pista de kart. Junto 

com amigos da Replan, ele foi brincar no 
Kartódromo de San Marino, em Paulínia. 
“Nesse dia fiquei entre os últimos colocados, 
mas a experiência foi fantástica”, comentou.

Segundo Moraes, o kart teve efeito 
revigorante em sua vida. “Eu achei que tinha 
habilidade e o kart me fez bem. Senti que 
poderia ajudar a dar uma guinada na minha 
vida, principalmente, na parte emocional, que 
andava um pouco desestabilizada naquela 
época”.

Decidido a levar o esporte a sério, o 
petroleiro participou de uma aula com um 
piloto conhecido e recebeu todo incentivo para 
continuar. Ele passou a ir com mais frequência 
às pistas e, em 2016, se associou ao CKB 
(Clube Kart Brasil). A partir daí, começou a 
participar de mais competições, inclusive de 
campeonatos nacionais. 

Os resultados nas pistas têm empolgado 
o piloto. “Acredito que estou evoluindo”, diz 
ele, que sonha em alçar voos mais altos. “Eu 
gostaria de participar de competições maiores, 
como a Fórmula Inter. Eu corri uma vez, em 
Piracicaba, e fui muito bem. Mas não dá pra 
competir nessa categoria sem um patrocínio”, 
lamenta. 

Dependendo da pista, o petroleiro conta que 
é possível chegar a 100 km/h. “A sensação de 
velocidade é muito grande porque o piloto está 

muito próximo do chão”. O kart exige do piloto 
o uso de vários sentidos, como habilidade 
motora, concentração, raciocínio rápido, força 
e reflexo.

Em setembro, Moraes participa do 
Campeonato Brasileiro de Kart, na Granja 
Viana, que ele classifica como a melhor pista 
nacional. “É a principal competição brasileira 
e reúne mais de 200 pilotos, os melhores do 
país”, declara.

por Alessandra Campos

Para quem quiser começar a brincar 
de kart, Moraes dá as dicas. “É só ir a 
um kartódromo e alugar um carro por 
30 minutos”. Ele explica que o piloto não 
precisa ter carro próprio e nem experiência. 
Os kartódromos oferecem os equipamentos 
de proteção, alugam os karts e ensinam 
os fundamentos básicos de pilotagem. 
O aluguel do carro inclui vestimentas e 
capacete. 

Para aqueles que já praticam o esporte e 
têm interesse em participar de campeonato, 
a orientação é se associar a uma organização 
amadora, como Amika, CKB e CKC, para 
começar a correr na categoria estreantes.

Ricardo Rocha Moraes, do carrinho de rolimã aos pódios

VELOCIDADE 
NA VEIA

DICAS PARA 
PRATICAR 
KART
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Pela primeira vez 
desde os terríveis 
acidentes de Mariana e 
Brumadinho a Vale foi 
condenada na Justiça 
de Minas Gerais. A 
sentença proferida no 
dia 9 de julho não fixou 
um valor, afirmando 
apenas, que o valor não se limita à indenização pelas mortes, mas 
aos impactos ambientais e para a economia local.

O site The Intercept Brasil divulgou 
um áudio inédito do procurador da Lava 
Jato, Deltan Dallagnol, celebrando a 
proibição do Supremo Tribunal Federal 
a um pedido de entrevista ao ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, feito 
pela Folha de S.Paulo às vésperas da 
eleição de 2018. No áudio fi ca clara a 
proximidade do procurador com mem-
bros do STF e acesso a informações 
privilegiadas. O veto à entrevista veio 
do ministro Luiz Fux.

Enquanto o mundo avança 
na compreensão de que esta-
dos devam ser laicos, isto é, não 
misturar política com religião, o 
presidente Jair Bolsonaro joga 
mais trevas em seu desastrado 
governo ao dizer que vai nomear 
alguém “terrivelmente evangé-
lico” para o Supremo Tribunal 
Federal. A baboseira foi dita 
durante um culto religioso na 
Câmara dos Deputados.

O falecimento do jornalista Paulo 
Henrique Amorim, ocorrido no dia 10 
de julho, deixa uma lacuna na imprensa 
brasileira. PHA tinha mais de 50 anos 
de profi ssão, passou pelos principais 
jornais do país. Atualmente, dirigia o 
blog Conversa Afi ada. Suas críticas 
ácidas ao governo Bolsonaro fi zeram 
com que a TV Record o afastasse do 
programa Domingo Espetacular.

“Ou ele ou eu”, teria dito 
o atual prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, sobre a 
permanência de Aécio Neves no 
PSDB, pedindo a expulsão do 
mineiro do partido. Covas tenta 
blindar a sigla em São Paulo 
dos processos de corrupção que 
envolvem Aécio.

Apenas na semana passada, 
o governo liberou mais de R$ 
1,5 bilhão em emendas par-
lamentares para a aprovação 
da reforma da Previdência. Só 
na quinta-feira, enquanto de-
putados discutiam o projeto, o 
governo o bolso de R$ 178 mi-
lhões. No total, mais de R$ 3,5 
bilhões foram destinados aos 
deputados para apoiar o fi m das 
aposentadorias.

O Cade condenou no dia 7, onze em-
presas e 42 pessoas por formação de 
cartéis em licitações de trens e metrô. 
As empresas Alstom, Bombardier e CAF, 
que eram queridinhas do governo de 
São Paulo, são as principais envolvi-
das, assim como a Siemens, que fez 
delação premiada. As três empresas 
deverão pagar mais de R$ 200 milhões 
em multas.

Muitas organizações criticam o go-
verno Lula por não ter ampliado a de-
mocratização dos meios de comunica-
ção, que continuam como monopólio de 
pouquíssimas famílias. Para ir furando 
essa bolha, movimentos populares uti-
lizam das novas tecnologias para levar 
uma forma alternativa de comunicação. 
Umas delas é a Rádio Classista, de For-
taleza. (radioclassista.com). Vale conferir 
a programação.

PAULO HENRIQUE AMORIM VALE CONDENADA

ÁUDIO DE DELTAN TERRIVELMENTE RETRÓGADO

TUCANOS NÃO SE BICAM QUANTO CUSTA VOCÊ NÃO SE APOSENTAR

CARTEL DO METRÔ COMUNICAÇÃO POPULAR

RAPIDINHAS
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