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É HORA DE 
AUMENTAR
A PRESSÃO

O representante dos trabalhadores 
no Conselho de Administração, Danilo 
Silva, avalia as consequências da 
venda da BR Distribuidora.
PÁGINA 3

Anistiados preparam caravana 
a Brasília, em agosto, para 
lutar por direitos adquiridos 
em décadas de luta. 
PÁGINA 4

Trabalhadores próprios e terceiros realizaram manifestações nas portarias da Replan e da Recap na manhã da sexta-feira, 26. À 
tarde, representantes da FUP e da FNP se reuniram novamente com a empresa, mas, como era de se esperar, nada avançou. É hora 
de aumentar a pressão, fazer mais mobilizações e mostrar para a direção da Petrobrás que aqui tem povo de luta e resistência.

Audiência realizada na Câmara 
Municipal de Mauá reafi rma a 
importância das empresas públicas 
para o desenvolvimento do país. 
PÁGINA 4



►  // CHARGE

PARAÍBA COM MUITO ORGULHO!
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Em mais uma desastrada e preconceituosa 
opinião, o presidente Jair Bolsonaro se referiu 
a todos os nordestinos como “paraíbas”, termo 
com conotação pejorativa, que revela, além do 
despreparo de quem ocupa a cadeira presiden-
cial, completa falta de decoro de um chefe de 
nação para seu povo. No dia seguinte tentou 
contornar a situação posando para fotos com 
o típico chapéu da região.

No caso de Bolsonaro, a declaração não 
foi apenas mais um deslize de alguém que 
tem sérias limitações intelectuais, foi a ma-
nifestação do racismo incrustado em todo 
seu modo de ver o mundo.  Ele - e uma parte 
da elite e da classe média brasileira – sente 
aversão pelas individualidades, não suporta 
conviver com as diferenças, considera todos 
os nordestinos uma subespécie inferior da 
humanidade (Trump pensa o mesmo sobre 
todos os sul-americanos, incluindo o JB). A 
história já nos mostrou o que acontece quando 
adeptos de teorias de “raça pura”, “superior” 
assumem demasiado poder.

Nordestino, sulista, negro, branco, índio, 
olhos puxados ou cabeça chata, todos somos 
brasileiros e quem foi eleito presidente deve 

respeito a todos. O que nos diferencia não 
é o Estado que nascemos, ou a composição 
genética que faz uns terem olhos azuis e ou-
tros castanhos; o que nos separa é a classe 
social a qual pertencemos. E isso, também, não 
depende apenas de quanto dinheiro a pessoa 
tem. Há pobres de direita, que pensam com a 
“cabeça do patrão” e há ricos (poucos, é ver-
dade) socialmente comprometidos com o fi m 
da exploração. O que você é ideologicamente 
é o que te defi ne, não onde você nasceu ou 
quantas posses sua família tem. 

Ao dizer a infeliz frase, Bolsonaro gerou 
o efeito contrário, o de as pessoas sentirem 
ainda mais orgulho de serem paraibanas, 
nordestinas, brasileiras. Viva a Paraíba, ter-
ra de Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, 
João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, Celso 
Furtado, Elba Ramalho, Jackson do Pandeiro, 
Herbert Vianna, Geraldo Vandré, José Lins 
do Rego, Pedro Américo, Sivuca, Chico César, 
Assis Chateaubriand, Epitácio Pessoa e tantos 
outros famosos e anônimos, como este que 
vos escreve. 

Abaixo o preconceito e o racismo, viva o 
povo brasileiro!

A BR Distribuidora, privatizada no dia 23 
de julho, após a Petrobrás se desfazer 
de um lote de 30% de suas ações, apre-
sentou, em 2018, um resultado positivo 
de R$ 3,2 bilhões; no primeiro trimestre 
de 2019, o lucro foi de R$ 477 milhões, 
93% maior do que no mesmo período do 
ano anterior. A BR possui uma rede de 
7.703 postos de combustíveis, opera em 
99 aeroportos e deixa em caixa cerca de 
R$ 4 bilhões. A Petrobrás arrecadou com 
a venda de suas ações R$ 8,6 bilhões.
Até 2017, a Petrobrás era detentora de 
100% das ações da BR. Naquele ano, sob 
o governo Temer, a companhia se desfez 
do primeiro lote das ações; com a venda 
da semana passada, a Petrobrás fi ca com 
apenas 41,25% da BR Distribuidora e não 
é mais sua controladora. Novo lote será 
ofertado ao mercado, o que fará com que 
a participação da Petrobrás na BR caia 
para 37,5%.
Diante de mais esse desmonte, a Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP) e o Sin-
dicato dos Trabalhadores no Comércio 
de Minérios e Derivados de Petróleo do 
Estado do Rio de Janeiro (Sintramico) en-
traram no dia 24 com uma Ação Popular 
com pedido de tutela de urgência contra a 
concretização da venda de ações e perda 
do controle majoritário da estatal. 
A FUP argumenta que a venda viola “prin-
cípios da legalidade, moralidade e efi ciên-
cia, de matrizes constitucionais” e causa 
danos irreparáveis ao país, “com efeitos 
concretos deletérios à sociedade brasilei-
ra”, pois “afeta de modo contundente o 
patrimônio e a coisa pública praticamente 
irreversível ou de difícil reparação, com 
efeitos concretos extremamente deletérios 
à sociedade brasileira”.
A perda do controle da BR Distribuidora 
traz grande risco para a autonomia da 
Petrobrás. Iremos lutar, na Justiça e nas 
ruas, para reverter esse desastre.

DE EMPRESA 
INTEGRADA, 
PETROBRÁS 
VIRA EMPRESA 
ENTREGADA
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BR DISTRIBUIDORA FOI VENDIDA 
SEM DEBATE COM A SOCIEDADE

Danilo Silva, representante dos empregados no Conselho de Administração

por Norian Segatto
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O representante dos empre-
gados no Conselho de Admi-
nistração da Petrobrás, Danilo 
Silva, foi o único voto contrário 
no CA à venda a toque de caixa 
das ações da BR Distribuido-
ra. Nesta entrevista, concedida 
por telefone no embarque do 
Rio de Janeiro para Campinas, 
Danilo explica por que votou 
contra a maioria do Conselho 
e os riscos da privatização da 
Distribuidora.

 

JP – Por que você votou 
contra a venda das ações 
da BR Distribuidora pela 
Petrobrás?

Danilo Silva – Eu fui o único 
voto contra. Acho que há al-
guns problemas muito sérios 
nesse processo, que não foram 
devidamente avaliados, pois o 
posicionamento da atual ad-
ministração da empresa é o 
alinhamento incondicional à 
política de desmonte da Petro-
brás promovida pelo governo 
Bolsonaro.

Em sua opinião, quais 
seriam os principais pro-
blemas?

Danilo - Primeiro, foi um 
processo muito rápido, sem de-
bate com a sociedade. Foram 
menos de trinta dias entre o 

anúncio do fato relevante e a 
venda das ações. Esse é um 
questionamento, se a Petrobrás 
e a BR são empresas públicas 
e se faz uma operação dessa 
magnitude, a sociedade, por 
meio do parlamento e das enti-
dades deveria ser ouvida, mas 
o que prevaleceu foi a lógica de 
empresa privada. Segundo, que 
é o mais importante em minha 
opinião, é a perda do controle 
sobre a distribuição, ou seja, 
a Petrobrás não terá mais o 
controle de como seu produto 
irá chegar ao consumidor, o 
que é muito grave em um país 
das dimensões do Brasil.

Você acha que pode ocor-
rer desabastecimento?

Danilo – A lógica de uma 
empresa pública é prestar um 
serviço para a sociedade e ter 
retorno econômico com isso. 
E qual é a lógica de uma em-
presa privada? Apenas o lucro! 
Então, por exemplo, se não for 
lucrativo para a BR privatizada 
fornecer para o Acre, as pes-
soas desse estado terão sérios 
problemas de abastecimento, 
ou irão pagar um preço muito 
alto pelo produto. Veja o caso 
da telefonia, depois de trinta 
anos de privatização, os ser-
viços ainda são ruins em mui-
tas regiões e nós pagamos as 
tarifas mais caras do planeta.

E qual é a vulnerabilidade 
da Petrobrás sem o controle 
da distribuição?

Danilo – Além dessa ques-
tão central que eu apontei, há 
outra muito grave. E se, daqui 

a algum tempo, a BR resolver 
começar a comprar de outra 
empresa, da Shell, por exem-
plo, em vez da Petrobrás? Vão 
dizer, ah!, mas isso faz parte 
da lógica da concorrência. Isso 
é apenas em parte verdade, 
porque a Petrobrás está sendo 
desmontada por uma decisão 
política e não por essa tal ló-
gica de mercado, pois não faz 
sentido se desfazer de uma 
empresa altamente lucrativa, 
como a BR Distribuidora e se 
tornar refém de um jogo em-
presarial, estar sujeita a uma 
série de variáveis.

Por exemplo?
Danilo - Se uma concor-

rente quiser praticar dumping 
[venda por preço artificial-
mente abaixo do praticado no 
mercado], por exemplo, para 
tirar a Petrobrás do merca-
do, a BR pode optar por parar 
de comprar da Petrobrás. Ah!, 
mas têm órgãos reguladores, 
é verdade, porém, com essa 
confi guração de governo, que 
está de joelhos para os Estados 
Unidos, alguém acredita que o 
Bolsonaro vai comprar briga 
com a Chevron para defender 
a Petrobrás?      

E como fi cam os traba-
lhadores da BR agora?

Danilo – Vai começar a vida 
sob a ótica da lógica de uma 
empresa privada, com ataques 
muito mais fortes aos direitos 
conquistados. Cabe à organi-
zação sindical e aos trabalha-
dores, resistir e enfrentar esse 
gravíssimo momento. 

PRIVATIZAÇÃO
VENDA DA BR 
PODE CAUSAR 
DESABASTECIMENTO

Em entrevista para o site Yahoo 
Notícias, o coordenador da Regional 
Campinas, Gustavo Marsaioli, apresen-
tou os efeitos negativos da venda das 
ações da BR Distribuidora e a perda 
do controle acionário da Petrobrás. 
Leia aqui os principais trechos da en-
trevista concedida a Rafa Santos e 
confi ra a íntegra no site do Unifi cado 
ou pelo QR code.

Yahoo Notícias: O que a venda da 
BR Distribuidora signifi ca para a Pe-
trobrás?

É fundamental a Petrobrás ser 
uma empresa do “poço ao posto” 
para continuar competitiva. O Brasil 
tem dimensões continentais e algu-
mas regiões têm custo operacional 
bastante elevado. O estatuto da BR 
determina que ela tem a missão de 
garantir abastecimento para todo o 
território nacional. A empresa que sur-
giu da privatização não terá a mesma 
obrigação.

A justifi cativa dos dirigentes da 
Petrobrás sobre a venda de ativos é 
a de fazer caixa para investir mais 
no pré-sal. Qual o entendimento da 
categoria sobre esse argumento?

Esse argumento revela que o go-
verno quer transformar a Petrobrás 
em uma empresa de exploração e 
comercialização de óleo bruto, o que 
reduz muito seu valor. Dizer que tem 
de reduzir o endividamento quando 
parte dele gerou o aumento de re-
servas com a descoberta do pré-sal 
é bastante contraditório.

O governo Temer já havia vendido 
parte das ações da BR Distribuidora. 
Em que a política do governo Bolso-
naro para o setor difere da do governo 
Temer? 

A diferença está no controle acioná-
rio da BR Distribuidora. A Petrobrás se 
vê ameaçada na capacidade de escoar 
o seu produto. Se os novos controla-
dores acharem mais vantajoso vender 
combustível importado a Petrobrás 
estaria vulnerável a essa medida.

Gustavo Marsaioli durante ato na Replan

Risco de desabastecimento
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No dia 22 de abril, dirigentes do Sindicato e da 
Transpetro se reuniram para debater a implemen-
tação de vale-alimentação e refeição nos terminais 
da Transpetro. Na ocasião, a empresa manifestou 
a possibilidade de fornecer vale-alimentação e se 
comprometeu a apresentar uma proposta formal 
para o Sindicato. Porém, em vez disso, a empresa 
enviou um ofi cio cobrando uma posição, tentando 
dar a impressão de que o sindicato estava travando 
a negociação.

No dia seguinte, o Unifi cado respondeu man-
tendo o que já havia colocado, solicitando uma 
proposta formal para submeter aos trabalhadores. 
Conforme o acordado na reunião de abril.

Passados mais de três meses, no entanto, os 
trabalhadores/as dos terminais continuam aguar-
dando a resposta.

A fi scalização de contratos do Compartilhado da 
UTE Luiz Carlos Prestes, em Três Lagoas (MS), vem 
tratando trabalhadores terceirizados da ServSan 
do setor de limpeza de forma abusiva e autori-
tária, com intimidação e ameaça de demissão. O 
Sindicato apurou que a última arbitrariedade do 
fi scal foi pedir a cabeça de três trabalhadores, 
sem qualquer justifi cativa plausível.

Os próprios colegas do setor admitem que esses 
terceiros, ameaçados de dispensa, desempenham 
um bom trabalho e têm ótimo relacionamento 
com toda equipe.

Segundo informações ao Sindicato, o fi scal teria 
proteção da segurança patrimonial, pois existem 
nove denúncias contra ele na ouvidoria e, até o 

momento, nenhuma providência foi tomada. 
Contra o empregado constam ainda acusações 

por condutas ilegais, como violação do documento 
NP-3 e realização de cópias não autorizadas.

Outra questão grave, segundo relatos que che-
garam à direção sindical, é que os contratados da 
limpeza foram proibidos de falar com os dirigentes 
do Unifi cado, sob ameaça de demissão.

Os companheiros de trabalho e a direção do 
Sindicato estão mobilizados contra essas práticas 
abusivas e exigem providências por parte da UTE 
para evitar perseguições e injustiças contra os 
terceirizados. Até o fechamento desta edição, a 
gerência da UTE não havia se pronunciado sobre 
o assunto.

Na noite da quarta-feira, 25, diretores do Uni-
fi cado participaram na Câmara Municipal de Mauá 
de uma audiência em defesa das empresas públicas. 
Eventos semelhantes já ocorreram nas Câmaras 
de São Caetano do Sul e São Bernardo

Participaram da mesa o vereador Marcelo Oli-
veira (PT), que conduziu a audiência, Alexandre 
Castilho, diretor do Unifi cado, Belmiro Moreira, 
presidente do Sindicato dos Bancários do ABC; 
Leonardo Quadros, da Apcef-SP; Maria Rita Serrano, 
representante dos trabalhadores no CA da Caixa 
e Débora Fonseca, representante dos funcionários 
do Banco do Brasil no Caref.

Castilho explicou que a Petrobrás nasceu para 
atender aos interesses do povo brasileiro, pois gera 
recursos para políticas públicas. “A quantidade 
de ataques sofridos pela empresa é uma ameaça 
à soberania nacional, pois recursos oriundos da 
Petrobrás, principalmente após o pré-sal, geram 
recursos para serem investidos em políticas públicas 
no País”, disse.

Débora Fonseca afi rmou a importância de levar 
essa discussão para a população principalmente 
para informar sobre o quanto a privatização dos 
bancos públicos podem afetar o custo de vida. “O 
fi nanciamento para o agro negócio realizado pelo 
Banco do Brasil, que representa aproximadamente 
70% do total de empréstimos para o setor, cola-
bora para que os custos dos alimentos não sejam 
tão altos e, consequentemente se tirarmos isso, 
a população vai pagar mais caro nos produtos 
alimentícios”, explicou.

O coordenador do Unifi cado, Juliano Deptula, 
também esteve presente e ressaltou a importância 
estratégica da Petrobrás como empresa pública e 
os ataques que a companhia e seus trabalhadores 
estão sofrendo. “Nossa luta, hoje, é de resistência 
contra o desmonte do Sistema Petrobrás e contra a 
retirada de direitos consolidados no Acordo Coletivo 
da categoria”, afi rmou.

MOBILIZAÇÃO

Os petroleiros vão a Brasília para 
se somar a anistiados de todo o país 
no ato que será realizado na manhã 
do dia 27 de agosto, na Câmara dos 
Deputados. Na ocasião, serão cele-
brados os 40 anos da Lei de Anistia 
Política (6.683), promulgada em 28 
de agosto de 1979. Os anistiados 
farão ainda um protesto contra os 
ataques aos seus direitos, já que o 
governo Bolsonaro tem difi cultado 
novos processos de anistia e ame-
aça rever reparações já concedidas. 
“Já estamos sentindo os revezes 
com negativas aos montes dos re-
querimentos da Anistia”, afi rma o 
petroleiro Antonio Jesus Alencar 
Ferreira, representante do GTA. As 
consequências, segundo ele, poderão 
se agravar ainda mais se a reforma 
da Previdência for aprovada, já que 
o governo quer tributar as repa-
rações e fazer com que os futuros 
anistiados optem entre receber o 
benefício da reparação econômica 
ou o da aposentadoria.

“Com a aprovação na Câmara 
dos Deputados do texto base da 
reforma, a trincheira agora será 
no Senado para barrarmos as mu-
danças do artigo 8º da legislação 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que gerou a Lei da 
Anistia. Mais um motivo da nossa 
presença em Brasília para articular-
mos nacionalmente essa frente de 
luta”, argumenta Alencar. Por isso, 
ele e os demais petroleiros do GTA 
conclamam os anistiados para que 
fortaleçam essa caravana a Brasília. 
“Temos a obrigação de lutar pela 
nossa história e pelos nossos direi-
tos, pois enfrentamos uma grande 
e grave ameaça”, declara Alencar. 
Mais informações na secretaria da 
Regional Campinas, pelo telefone 
(19) 3743-6144.

GTA CONVOCA 
ANISTIADOS PARA 
CARAVANA A 
BRASÍLIA DIA 26 
DE AGOSTO

AUDIÊNCIA EM MAUÁ DEFENDE 
EMPRESAS PÚBLICAS

TRANSPETRO AINDA NÃO RESPONDEU 
SOBRE O VALE-REFEIÇÃO

FISCAL INTIMIDA E AMEAÇA TRABALHADORES DE DEMISSÃO 

TRANSENROLATION 

UTE-LCP

PRIVATIZAR FAZ MAL

Juliano Deptula durante audiência na Câmara de Mauá
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Sindicato cobra solução



Na manhã da sexta-feira, dia 26, centenas 
de trabalhadores, próprios e terceiros, da Re-
plan e da Recap realizaram atos na entrada 
do turno da manhã como parte da pressão 
da campanha salarial. À tarde, dirigentes da 
FUP e da FNP se reuniram com representantes 
da Petrobrás para continuar as negociações. 

Na Recap, cerca de 80 trabalhadores, do 
turno e do administrativo, permaneceram do 
lado de fora da portaria ouvindo as informa-
ções dos diretores do Unifi cado. O coorde-
nador do Sindicato, Juliano Deptula, destacou 
a importância desse tipo de pressão para 
garantir o melhor acordo coletivo possível. 
“O ACT é a garantia dos salários, mas não 
só isso, é a arma contra futuras demissões 
sem justa causa, demissões em massa”.  

Para o coordenador da Regional Mauá, 
Auzélio Alves, a luta de resistência é tam-
bém pela manutenção da Petrobrás pública. 
“Temos que ter isso em mente, pois estamos 
enfrentando o maior ataque em mais de 60 
anos de companhia, estamos no olho de um 
furacão, de um momento histórico único e 
nossas ações, de resistência ou covardia, fi -
carão para sempre na história da empresa 
e do país”.  

Na Replan também ocorreu atraso na 
entrada do turno da manhã, com muitos 
trabalhadores, próprios e terceiros, cruzan-
do os braços e atendendo ao chamado das 
organizações sindicais.

O coordenador da Regional Campinas, Gus-
tavo Marsaioli, destacou a vulnerabilidade da 
Petrobrás após o anúncio da venda da BR. “É 
importante fazer os companheiros refl etirem, 
porque muitos ainda não se deram conta da 
gravidade do momento que estamos vivendo. 
A Petrobrás acabou de vender a BR Distri-
buidora e a empresa, a partir de agora, não 
tem mais garantia de escoamento dos seus 
produtos. Mesmo sendo uma sócia relevante, 
com 30% de papéis, ela pode ser impedida 
de votar em questões que tenham confl ito 
de interesses. 

Para o diretor Itamar Sanches, “o que esta-

mos fazendo aqui é dando um recado para a 
Petrobrás, de que os trabalhadores da Replan 
e da Recap não concordam com a proposta 
indecente apresentada pela empresa. A re-
sistência vale até o fi m, por mais difícil que 
seja o momento, não é hora de desanimar, 
pelo contrário”.

Enrolação e calendário de mobilização
Ao fi nal da tarde da sexta-feira, os re-

presentantes da FUP e da FNP saíram da 
reunião com a empresa com a certeza de que 
sem muita mobilização nada irá avançar. “Foi 
muita conversa mole e nada de defi nição”, 
sintetizou o coordenador da FUP, José Maria 
Rangel.

A diretora do Sindicato, Cibele Vieira, tam-
bém participou da mesa de negociações e 
comprovou a falta de vontade da empresa 
de buscar soluções conciliatórias. “Foi uma 
conversa formal, mas que não apontou para 
o encaminhamento de nenhuma de nossas 
reivindicações”, afi rmou.

A diretoria do Unifi cado se reuniu na 
segunda-feira para defi nir um calendário de 
mobilizações para ocorrer imediatamente 
e iniciar com a categoria o debate sobre a 
construção da greve nacional da categoria.

CAMPANHA SALARIAL

É HORA DE AUMENTAR A PRESSÃO 
Trabalhadores da Recap (foto) e da Replan, participaram de mobilizações no dia 26

Caso a direção da companhia continue com sua postura intransigente na mesa de 
negociação, o caminho será a GREVE

Trabalhadores não 
concordam com a proposta 
indecente apresentada pela 
empresa

por Norian Segatto
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DICAS CULTURAIS

MACER NERY FILHO, aposentado da 
Replan

► “130 anos: Em Busca da República”. 
Pensadores brasileiros identifi cam 
principais desafi os, avanços e 
retrocessos da nossa República.

PÉRSIO LOPES DOS SANTOS, da 
Recap

► “Harakiri”, de Serj Tankian, trabalho 
solo do vocalista do System of a Down, 
carregado de ativismo ambiental e 
críticas ao sistema corporativo.

FERNANDO DA SILVA RODRIGUES, 
da UTE LCP

► “Akira”, direção de Katsuhiro 
Otomo, é um desenho em longa 
metragem da década de 80. Tem na 
Netfl ix.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

No meio a uma das maiores crises polí-
ticas do Brasil, estudantes saíram às ruas 
e ocuparam escolas protestando por um 
ensino público de qualidade e uma cida-
de mais inclusiva. Espero Tua (Re)volta
acompanha as lutas estudantis desde as 
marchas de 2013 até a vitória do presiden-
te Jair Bolsonaro em 2018. Inspirada pela 
linguagem do próprio movimento, o fi lme é 
conduzido pela locução de três estudantes, 
representantes de eixos centrais da luta, 
que explicam os confl itos do movimento e 
sua complexidade. 

O documentário começa a ser exibido no 
dia 15 de agosto, mas vem com um diferen-
cial, como explica a página de divulgação 
no facebook (https://www.facebook.com/
esperotuarevolta). “Enquanto uns querem 
parar o cinema nacional, a gente quer que 
ele chegue em todos os cantos. Então a 

estreia vai ser assim: O fi lme chega aos 
cinemas e à rede de exibidores da Taturana 
Mobilização Social ao mesmo tempo! Dia 15 
de agosto o fi lme estreia no circuito comer-
cial, mas a partir de agora, você já pode 
organizar e agendar uma sessão pública 
do fi lme no seu espaço - na sua escola, 
universidade, coletivo, cineclube, quebrada, 
rua, onde quiser! - para datas a partir do 
dia 17/08”.

Com direção de Eliza Capai, Espero Tua 
(Re)volta recebeu o conceituado prêmio 
de Melhor Filme da Anistia Internacional, 
no Festival de Cinema de Berlim – Mostra 
Generation -, e também o Premio Paz da 
Fundação Heirinch Böll.

Quem quiser agendar uma exibição do 
fi lme deve acessar http://www.taturanamo-
bi.com.br > fi lmes > Espero Tua (Re)volta 
> Quero organizar uma sessão.

DOC PREMIADO MOSTRA 
PROTESTOS DOS ESTUDANTES 
SECUNDARISTAS

O DISTANTE 
SONHO DE SEDIAR 
O MUNDIAL DE 
CLUBES

Gramados ruins, estádios novos com problemas 
estruturais, péssima logística para as seleções 
e deslocamentos tumultuados. Em termos de 
organização, a Copa América sediada pelo Brasil 
este ano foi um desastre, constatou a Fifa, que irá 
organizar, a partir de 2021, o Mundial de Clubes 
com 24 equipes. O Brasil sonhava sediar o evento, 
mas a cúpula da cartolagem internacional sabe 
os riscos de deixar tamanha responsabilidade nas 
mãos (e bolsos) da CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol).  

Em outubro, a direção da Fifa se reúne para 
indicar os países candidatos. Se não houver 
surpre$a, as chances de o Brasil sediar esse 
torneio são nulas. Internamente, na Federação, 
eventos menos badalados, como a Copa Africana, 
que também aconteceu em junho/julho, no Egito, 
e  a Copa Ouro, realizada nos EUA entre seleções 
da Concacaf (Confederação das Américas do 
Norte, Central e Caribe) foram consideradas mais 
bem organizadas. 

O país mais cotado para sediar é a China, 
não por sua tradição futebolística, mas porque 
os maiores patrocinadores da Fifa, hoje, são 
empresas chinesas. A Alibaba, gigante de venda 
de produtos online, por exemplo, fechou contrato 
para patrocinar o Mundial de Clubes até 2022. 
Futebol é business, meu caro, o jogo é apenas 
um detalhe.

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

Filme percorrerá circuito não-comercial

Nome do patrocinador dá pistas de onde será em 2021
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VIDA DE PETROLEIRA

A petroleira Claudete Bernardo Henriques, 
que trabalha no Laboratório da Replan, em 
Paulínia, nasceu em Santos e, por quase 
três décadas, viveu perto da praia. Criada 
no mar, como ela mesma diz, Claudete 
sempre gostou de nadar. Há poucos anos, ela 
conheceu uma nova modalidade esportiva 
na natação, a maratona aquática, que é 
praticada em águas abertas, e mergulhou 
de cabeça nesse novo desafio. Em seu 
primeiro campeonato, a petroleira terminou 
a classificação geral em segundo lugar.

Claudete conta que aprendeu a nadar 
aos 9 anos, na piscina de um clube ao lado 
de sua casa, com um sargento do Corpo de 
Bombeiros. “O professor era linha dura e 
fazia a gente treinar com sol e chuva, no 
clube e na praia. Aprendi a nadar direitinho 
e tive aulas até os 15 anos”, lembra. Nas 
horas de folga, ela gostava de ir ao mar e 
se habituou a nadar em águas agitadas, 
com ondas e correnteza.

Quando se mudou para Campinas, em 
1993, ela continuou praticando natação em 
academia e só parou quando nasceu o seu 
primeiro filho, Gabriel, que hoje tem 24 anos. 

Em 2014, a petroleira voltou a nadar na 
expectativa de melhorar as dores causadas 
pela fibromialgia. Durante os treinamentos, 
Claudete conheceu um pessoal que compete 
em mar aberto e, no ano passado, recebeu 
o convite para participar das provas. Ela 
topou!

Em setembro, Claudete estreou no 
“Circuito Mares”, um campeonato com cinco 
etapas, que terminou em junho deste ano. 
Ela disputou a prova Short, de 1 km, nas 
praias do Guaiúba (Guarujá), da Cocanha 
(Caraguatatuba), de Toque Toque Pequeno 
(São Sebastião), da Enseada (Ubatuba) e do 
Perequê (Ilha Bela), e foi vice-campeã na 
categoria Short Master Feminino.

“Foi uma experiência muito legal. Todos 
os competidores largam juntos e todo 
mundo leva tapa e braçada. Os circuitos 
são estabelecidos e sinalizados com boias. 
Eu vi minha evolução nas etapas, comecei 
completando a primeira etapa em 30 minutos 
e na última consegui baixar meu tempo para 
21 minutos”, fala, com entusiasmo.

Satisfeita com seu desempenho, Claudete 
já tem planos mais ousados para a próxima 

competição, que será no final de setembro, 
na Praia da Enseada, no Guarujá. Ela vai 
disputar a prova de 2,5 km. No mês seguinte, 
ela participa do “Circuito Aquaman”, que 
acontece em Caraguatatuba. “A prova de 
1km é de velocidade, já a de 2,5 km exige 
resistência e saber administrar o tempo”, 
afirmou.

Como trabalha em turno na Replan, 
Claudete não tem horários fixos de 
treinamento na academia. “Treino de três 
a quatro vezes por semana, depende do 
meu tempo”, explicou.  Mas essa condição 
deve mudar logo, porque a petroleira 
está prestes a se aposentar. “Depois da 
aposentadoria, vou poder me dedicar mais 
para as competições”, comenta.

Para ela, a maratona aquática é ótima 
para o corpo e a mente, e tem efeito 
terapêutico. “Além de ajudar fisicamente, 
a gente conhece outras pessoas, com outras 
cabeças, diferentes daquelas que convivemos 
na refinaria, onde passamos a maior parte 
do tempo e enfrentamos muita pressão. A 
natação e as competições ajudam a aliviar o 
estresse do dia a dia”, garante a petroleira.

por Alessandra Campos

De braçadas no 
mar aberto

Claudete Bernardo, do Laboratório da Replan, morou em Santos por 30 anos
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E n q u a n t o  a s 
refinarias brasileiras 
operam abaixo de 
sua capacidade, a 
importação do diesel 
aumenta, assim como 
a participação dos 
Estados Unidos nesse 
mercado. Atualmente, cerca de 90% do diesel importado vem dos 
EUA. Nos primeiros seis meses de 2019, entraram no país cerca de 
5,29 bilhões de litros, menos que no mesmo período de 2018, mas 
ainda assim em níveis recordes. 

No dia 24, centenas 
de militantes de 
movimentos populares 
se reuniram no centro 
de São Paulo para 
protestar contra as 
prisões ilegais dos 
lideres dos movimentos 
de moradia Edinalva, 
Sidney Ferreira, "Preta" Ferreira e Angélica. Há um mês os lideres 
foram presos de forma arbitrária. Após concentração na Praça do 
Patriarca, os manifestantes seguiram em passeata até o Ministério 
Público, onde comissão de movimentos e advogados foi recebida pelo 
chefe de Gabinete da Promotoria Geral.

No dia 22, o “sinistro da edu-
cação”, Abraham Weintraub, 
enfrentou uma manifestação 
bem-humorada (na opinião 
dos organizadores) durante um 
jantar. Manifestantes portaram 
cartazes em favor de uma Edu-
cação de qualidade e ofereceram 
uma kafta, em alusão ao episó-
dio em que Weintraub confundiu 
o escritor Kafka com o típico 
prato árabe.

Abril/2019: o IBGE apresenta 
pesquisa sobre o número de de-
sempregados. O governo reage 
e diz que a metodologia está 
errada; maio/2019, Ministério da 
Justiça censura pesquisa da Fio-
cruz sobre consumo de drogas; 
junho/2019, Bolsonaro contesta 
dados sobre desmatamento na 
Amazônia feito pelo Inpe e cen-
sura órgão; julho/2019, governo 
ataca o cinema nacional e diz 
que só vai fi nanciar fi lme com 
viés ideológico a seu favor. O que virá em agosto?

O governo Bolsonaro quer diminuir 
a quantidade de gás de cozinha nos 
botijões de 13 quilos para vender o 
vasilhame parcialmente cheio para 
criar a ilusão de redução de preço. 
Quer também autorizar a venda do 
botijão sem marca de distribuidoras, 
e permitir que as pessoas abasteçam 
em postos de combustíveis. Isso é uma 
loucura, uma ideia de jerico, afi rmou o 
especialista em Minas e Energia, Paulo 
César Ribeiro Lima.

A Polícia Federal prendeu, 
no dia 23, quatro suspeitos de 
invadir os telefones celulares 
de autoridades, incluindo o mi-
nistro da Justiça, Sérgio Moro, 
e o procurador da República e 
coordenador da força-tarefa da 
Operação Lava Jato no Paraná, 
Deltan Dallagnol. Foram presos 
um homem e uma mulher na 
capital e outros dois homens nas 
cidades do interior paulista. Essa 
é mais uma história bem mal 
contada, que está virando piada nas redes.

O episódio dos navios do Irã 
retidos no Porto de Paranaguá 
(PR), impedidos de seguir viagem 
devido à ordem do governo de a 
Petrobrás não abastecer as em-
barcações tem várias implicações 
e merece refl exão. Uma é o ali-
nhamento acrítico aos Estados 
Unidos, cada vez mais parece que 
quem manda aqui é o Trump. Outra, revela a dependência do país após 
a Petrobrás sair da área de fertilizantes (os navios traziam ureia); há 
quem aponte, também, o perigo de retaliações do mundo árabe. 

O delegado da Polícia Federal Marcelo 
Augusto Xavier da Silva foi escolhido para 
presidir a Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai). Xavier é próximo de deputados da 
bancada ruralista do Congresso e, quando 
delegado, sua atuação foi investigada em 
duas apurações internas da PF, e ele chegou 
a ser afastado de uma operação em terra 
indígena. Xavier também foi rejeitado numa 
primeira avaliação psicológica para o cargo 
de delegado da PF. 

UMA IDEIA EXPLOSIVA DIESEL DELES

PRISÃO ILEGAL

PROTESTO COM KAFTA DITADURAS COMEÇAM ASSIM

CAUSO MAL CONTADO

PETROBRÁS X IRÃ PRESIDENTE DA FUNAI REPROVOU EM 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

RAPIDINHAS
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