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CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Só a LUTA garante

Nesta terça-feira, trabalhadores 
e estudantes saem às ruas em 
todo o país contra a reforma da 
Previdência, que entrará na pauta 
do Senado. 
PÁGINA 2

Ofi cina debate como as mudanças 
climáticas afetam o futuro dos 
empregos no Brasil e no mundo.
Riscos ou novas oportunidades? 
PÁGINA 3

A gestão da Petrobrás apresentou “nova” proposta, com o rebaixamento de diversos pontos de nosso acordo coletivo.
Manter um bom acordo é essencial para garantir conquistas e, neste momento, principalmente, garantir a existência da 
Petrobrás como empresa pública. Um ACT rebaixado é mais uma porta aberta para a privatização.
Participe das assembleias que o Sindicato irá convocar.

SEUS DIREITOS • SEU EMPREGO • ESTA EMPRESA

Transpetro quer mudar trabalhadores 
do Edisp 2 para local de difícil acesso e 
sem instalações adequadas. 
PÁGINA 4



►  // CHARGE

TRABALHADORES VOLTAM ÀS 
RUAS NESTA TERÇA, 13
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Os movimentos sociais, estudantis, po-
pulares e sindicais convocam novamente a 
população para sair às ruas nesta terça, 13, 
contra a reforma da Previdência.

O projeto passou em segunda votação pela 

Câmara dos Deputados e segue, agora, para 
o Senado.

É lá, e nas ruas, que estaremos para pres-
sionar os senadores contra esse gigantesco 
ataque aos direitos da população.

Como é hoje: a pensão equivale a 100% do benefício.

Com a reforma: o valor será reduzido para 50%, mais 
10% por dependente, mas perderá 10% a cada fi lho que  
completar 22 anos.

Como é hoje: são levadas em conta as contribuições 
feitas a partir de julho de 1994. O cálculo é feito em cima 
de 80% das maiores contribuições - as 20% menores são 
descartadas.

Com a reforma: o cálculo será feito sobre a média de 
todas as contribuições desde julho de 1994. O trabalhador 
vai receber apenas 60% da média geral de 20 anos que 
contribuiu.

Como é hoje: quem comprovar exposição a agentes noci-
vos à saúde, de forma contínua e ininterrupta, tem direito 
de se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de contribuição, 
dependendo do enquadramento de periculosidade. O valor 
do benefício é integral.

Com a reforma: acaba com o benefício integral da apo-
sentadoria especial e equipara homens e mulheres nas 
mesmas regras.

Como é hoje: é possível se aposentar por tempo de con-
tribuição com renda integral depois de contribuir durante 
30 anos (mulher) e 35 anos (homem), desde que a soma 
da idade e do período contribuído resulte em 86 pontos 
(mulher) ou 96 (homem).

Com a reforma: acaba com a aposentadoria por tempo 
de contribuição e impõe uma idade mínima de 62 anos 
para as mulheres e 65 para os homens.

Como é hoje: todo trabalhador que contribuir com o INSS 
tem direito a 100% do valor da aposentadoria em caso de 
doença contraída.

Com a reforma: se o trabalhador sofrer um acidente 
fora do trabalho ou contrair uma doença que não tenha 
relação com a sua atividade, terá direito a apenas 60% 
do valor da aposentadoria por invalidez, acrescido de 2% 
para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, no 
caso de homem e 15 anos, se for mulher.

Nos próximos dias, os petroleiros e pe-
troleiras de todas as partes do país serão 
chamados para opinar sobre a propos-
ta da Petrobrás para o Acordo Coletivo 
da categoria. A versão apresentada pela 
empresa não repõe sequer a infl ação do 
período, retira uma série de direitos e é 
uma porta aberta para a privatização da 
companhia, o que signifi ca demissão em 
massa em todo o Sistema Petrobrás. Seu 
emprego corre sério risco.
É evidente o interesse dos atuais gestores 
da Petrobrás em enfi ar goela abaixo da 
categoria um acordo que rebaixa signi-
fi cativamente o custo da mão de obra 
para atrair compradores.
Não tenham dúvidas de que os próximos 
dias serão de pressão e ameaças para que 
esse acordo mal parido seja aprovado em 
assembleias, mas a categoria petroleira 
já demonstrou que não se intimida, que 
é boa de briga e que não vai se deixar 
“infl uenciar” por ameaças.
Nesta terça, 13, no Rio de Janeiro, a FUP 
estará reunida com seu Conselho Deli-
berativo para analisar detalhadamente 
a proposta, orientar a categoria sobre o 
posicionamento dos sindicatos e propor 
encaminhamentos para a continuidade 
da luta.
Compareça às assembleias, discuta com 
seus amigos o que está em jogo e vamos 
enfrentar, todos juntos, mais esta batalha. 
A PETROBRÁS É DO POVO BRASILEIRO.

TODOS ÀS 
ASSEMBLEIAS, 
SEM 
INTIMIDAÇÃO

Editorial
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VEJA, A SEGUIR, ALGUNS DOS MUITOS PROBLEMAS QUE ESSA REFORMA TRAZ:

PENSÃO POR MORTE

RENDA MÉDIA

APOSENTADORIA ESPECIAL

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Se não barrar, não vai se aposentar 



OFICINA DEBATE MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS E OS IMPACTOS 
SOBRE OS EMPREGOS
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Nos dias 7 e 8 aconteceu na 
sede da Confederação Sindical 
das Américas (CSA), a ofi cina 
“Transição Justa e Futuro do 
Trabalho no Brasil”, evento que 
contou com a participação de 
trabalhadores/as de diversos 
ramos, entre eles, os petro-
leiros.

A proposta foi discutir 
como mudanças tecnológicas 
impactam o meio ambiente, 
e o quanto isso irá afetar o 
mundo do trabalho nos próxi-
mos anos. Para o secretário do 
Meio Ambiente da CUT, Daniel 
Gaio, “os processos irão mudar 
e com isso postos de trabalho 

serão fechados, mas outros 
serão criados. E as oportuni-
dades que vão se abrir tornam 
urgente a adaptação para as-
sumir esses novos empregos, 
mas que devem ser de qua-
lidades e com direitos. E este 
será nosso papel, não podemos 
deixar que os trabalhadores e 
as trabalhadoras continuem 
sofrendo as consequências 
desta situação enquanto a 
concentração de renda e os 
lucros de grandes empresas 
que, inclusive, cometem crimes 
ambientais, só aumentam”. 

Esse é um debate que já 
ocorre há pelo menos uma dé-

cada, mas tem se intensifi cado 
na medida em que as mudan-
ças climáticas se fazem sentir 
de forma mais acentuada na 
vida das pessoas, nas confi gu-
rações sociais e nas relações 
de produção.

Quando esse tema, que é 
complexo por si, encontra um 
governo retrógrado, que co-
loca a preservação do meio 
ambiente em segundo plano 
à luz do lucro das empresas, 
nega desmatamento da Ama-
zônia, o aquecimento global, o 
efeito estufa entre outros, o 
quadro se torna mais urgente 
e problemático. 

O diretor do Unifi cado, Au-
zélio Alves, apresentou um 
panorama sintético de como 
o setor do petróleo afeta o 
meio ambiente e citou como 
exemplo a exploração de pe-
tróleo na região amazônica. 
“Nosso trabalho tem grande 
impacto ambiental, temos de 
cuidar para que a exploração 
dessa riqueza não tenha efei-
tos negativos na biodiversi-
dade, no ecossistema de rios, 
que poderá comprometer o 
abastecimento de água em 
um futuro próximo. No pré-
-sal, temos que cuidar para 
não ocorrer uma tragédia no 
mar, como vazamentos que 
já aconteceram em algumas 

partes do mundo com grandes 
prejuízos para a natureza”. 

Segundo o dirigente, a so-
fi sticada tecnologia utilizada 
nessas explorações minimiza 
os riscos de danos ambientais, 
mas afeta diretamente o ní-
vel de emprego. “A automação 
reduz os postos de trabalho, 

hoje, as plataformas são ope-
radas com número cada vez 
menor de trabalhadores e isso 
causa também um desequilí-
brio social”, comentou durante 
a ofi cina. Além de Auzélio, par-
ticiparam da ofi cina os dire-
tores Fernandes e Geraldinho, 
de Campinas.

MUNDO DO TRABALHO

PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE

E O QUE OS 
SINDICATOS 
TÊM A VER 
COM ISSO

A resposta a essa pergunta é: 
tudo! Além de estudos da OIT e da 
Conferência das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas (COP), dis-
cutir a “transição justa” é necessário 
para garantir o respeito aos direitos 
humanos e dos trabalhadores frente 
à devastação empresarial (a Vale é 
apenas uma das trágicas protago-
nistas disso), às novas tecnologias 
e às mudanças climáticas.

Ao impactar o modo de produção, 
essas mudanças afetam, também, a 
qualidade dos empregos e os direitos 
trabalhistas. A preocupação de ter 
trabalho decente em nível mundial é 
um debate que o movimento sindical 
vem fazendo há, pelo menos, quase 
duas décadas, quando se constatou 
que o avanço de políticas neoliberais 
tinham forte tendência na precari-
zação do trabalho. 

O aumento signifi cativo das ter-
ceirizações é um exemplo dessa 
política. “Com os governos Temer e 
Bolsonaro, a tendência é aumentar 
muito a precarização do trabalho. 
Hoje, em cada rua que você anda, 
você encontra esse ‘trabalhador do 
século 21’, um moleque em uma 
moto velha ou bicicleta, entregando 
uma pizza de um restaurante que 
ele não trabalha, chamado por um 
aplicativo onde ele também não tra-
balha, ganhando pouco, trabalhando 
muito e sem nenhum direito. É isso 
que queremos”, indaga Auzélio. 

Preocupação com o meio ambiente e trabalho decente

Auzélio, Fernandes e Geraldinho participaram da ofi cina

por Norian Segatto / com informações CUT
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Os candidatos aos conselhos Deliberativo e 
Fiscal da Petros participam nesta quinta-feira, dia 
15, de um debate eleitoral. A escolha dos novos 
representantes da categoria petroleira acontece 
entre os dias 2 e 16 de setembro. O Unifi cado 
indica para o Conselho Deliberativo a eleição da 
dupla 52 e, para o Conselho Fiscal, a dupla 42.

O debate terá quatro blocos. Oito chapas de 
titular e suplente disputam duas vagas no Con-
selho Deliberativo e duas concorrem a uma vaga 
no Conselho Fiscal. O mandato é de quatro anos. 
O debate será gravado e disponibilizado no Portal 
Petros a partir da semana seguinte.

A escolha dos candidatos poderá ser feita pelo 
aplicativo, no Portal Petros, ou pelo telefone 0800-
283-1676. Para saber mais sobre as Eleições Pe-
tros 2019, acessewww.petros.com.br/eleicoes

A Petrobrás concluiu a mudança do Edisp Pau-
lista para o novo espaço de coworking, localizado 
na Rua Augusta, e demonstrou neste processo 
que as tais Regras de Ouro, principalmente a de 
Atenção às Mudanças, não são tão preciosas assim 
comparadas aos caprichos e vontades do presi-
dente, mesmo que gerem riscos à saúde da sua 
força de trabalho.

O diretor do Unifi cado, Tiago Franco, considera 
que “apesar de possuir algumas soluções interes-
santes no que se referem à utilização de copa e 
elementos de descompressão, como fl iperamas e 
puff s, a mudança foi feita sem um plano de gestão 
de mudanças, sem inspeção prévia da obra”, o que 
fez com que em alguns casos a força de trabalho 

fosse exposta a riscos por terem de trabalhar em 
ambientes que estavam em obras ou recém pin-
tados, com sinalização insufi ciente, pregos soltos, 
materiais inadequados, entre outros desvios.

Os representantes sindicais e da Cipa pontuaram 
de antemão preocupações com acessibilidade das 
PNEs, que foram atendidas a contento, agora a 
Cipa do Edisp está elaborando o Mapa de Riscos e 
pede que a força de trabalho. Contribua com suas 
percepções sobre qualidade das instalações, riscos 
ergonômicos por conta da padronização das mesas, 
poluição sonora e outras que acharem necessárias, 
procurando o representante eleito na CIPA Felipe 
Machado, o diretor Tiago Franco ou mandando 
e-mail para a chave CISP.

EDISP 2

É OSSO

Os trabalhadores/as do Edisp 2 
deverão ser realocados para um 
edifício na Rua Alegre, em São 
Caetano do Sul. A empresa, mais 
uma vez, demonstrou  sua total 
falta de transparência quando se 
trata de respeito à força de trabalho.  
Segundo relatos, o prédio escolhido 
possui apenas três banheiros para 
uma equipe atual de 120 pessoas. 
A informação foi recebida com 
indignação pelos trabalhadores, 
que participaram de uma reunião 
setorial na sexta-feira, 9, no edifício 
da Paulista, que conta com 10 
instalações sanitárias.

Outro problema apontado na esco-
lha do local é que a estação de trem 
mais próxima (Utinga) fi ca em uma 
região erma, em que são frequentes 
assaltos. 

Segundo o coordenador da Regio-
nal São Paulo, Felipe Grubba, corre 
na “rádio peão” a informação de que 
o local foi escolhido por ser próximo 
da residência de quem coordenou 
o estudo para a mudança. “Se for 
verdade, é bastante grave e isso deve 
ser apurado, porque serão os únicos 
a fi car alegres nessa transferência”. 

A família Petrolina ganhou mais 
um personagem, um cachorro 
adotado pelo Lino, mas ainda sem 
nome. Ajude nosso chargista Bira 
a encontrar um nome bem porre-
ta para o dog. Envie sua sugestão 
pelo “fale conosco” do site (www.
sindipetrosp.org.br) ou pelo grupo 
de Whatsapp. Bora lá.

VAI DAR M...

AJUDE O LINO A DAR UM 
NOME PARA SEU CACHORRO

CIPA QUER ELABORAR MAPA DE RISCOS

CANDIDATOS PARTICIPAM 
DE DEBATE NESTA 
QUINTA-FEIRA

ELEIÇÃO PETROS

EDISP/COWORKING

Novo espaço dos trabalhadores do Edisp



Em reunião com representantes da FUP e 
da FNP, realizada no dia 8, a gerência de RH 
da Petrobrás apresentou a sua terceira contra-
proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho, 
que afi rma ser a “fi nal”. A empresa mantém 
uma série de cortes de direitos, além de prever 
reajuste salarial abaixo da infl ação. A FUP 
reúne seu Conselho Deliberativo nesta terça, 
13, no Rio, para defi nir encaminhamentos 
para a Campanha Reivindicatória.

Há previsão de redução de horas extras, 

que só serão pagas quando a gestão entender 
conveniente, além de fi m do mesmo percen-
tual do engajado em regime especial para os 
empregados administrativos.

A empresa também quer implementar a 
Resolução 23, acabando com o direito ao plano 
de saúde para quem entrar na empresa e para 
quem se aposentar.

São previstos ainda o fi m da PLR (que 
passa a ser destinada apenas àqueles defi nidos 
pela gestão), o fi m do adiantamento do 13º 

Salário e o fi m do pagamento das férias em 
até dois dias antes do início do gozo.

Há cortes como o fi m de novas adesões 
ao Programa Jovem Universitário, o fi m do 
apoio de adaptação da companhia para os 
trabalhadores que voltam após doença ocu-
pacional ou acidente e o fi m de hospedagem 
e diária para empregados em treinamento na 
sua lotação — além de retirada de cláusulas 
sobre organização sindical e redução do tempo 
de vigência do acordo para um ano.

O nosso Acordo Coletivo não caiu do céu 
e nem dado pela empresa, ele foi construído 
por cada trabalhador por décadas. 

Se hoje temos um dos acordos mais com-
pletos do país é porque conquistamos com 
muita luta. 

O mercado não sabe o que é estar exposto 
a agentes químicos diariamente, não imagina 
passar 15, 20, 30 dias sem ver os fi lhos, ou 
ter que programar todos os aniversários, Natal 
e ano novo de acordo com a tabela de turno.

Hoje, a gestão da Petrobrás nos apresenta 
um acordo com vencimento de um ano. Se 
em seis meses de governo já perdemos a BR, 
vários campos do pré-sal, plataformas, oito 
refi narias estão oferecidas para venda, qual 
a garantia que um acordo como este nos dá? 

O que será dos trabalhadores em setembro 
de 2020?

Esta proposta de ACT apresentada pela 
Petrobrás não é a escolha dos empregos no 
lugar dos direitos, é o fi m da Petrobrás. 

É uma carta assinada pelos petroleiros de 
privatização total da empresa. É a garantia 
para o mercado, que no fi nal da validade do 
acordo, a empresa poderá ser vendida sem 
os empregados.

Não queremos empregos por empregos, 

queremos a garantia de que iremos daqui 
um, cinco, dez anos, estar trabalhando em 
uma empresa sólida, pública, que abastece a 
energia de forma integrada para os brasileiros. 

O acordo é coletivo e sem Petrobrás não há 
empregos pelos quais lutar. Mais que nunca, 
este é o momento dos petroleiros mostrarem 
a força da nossa categoria.

Fonte: FUP

CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

QUER MANTER DIREITOS, SÓ COM LUTA
Empresa apresenta proposta reduzida, minar o ACT é o caminho para liberar a privatização e desmon-
te completo da Petrobrás para benefi ciar o capital estrangeiro
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FIM DO ACT É O FIM 
DA PETROBRÁS



DICAS CULTURAIS

PEDRO PONS, DA DESTILAÇÃO/
REPLAN

► “Sapiens” narra a trajetória 
da espécie humana e o 
desenvolvimento de nossas 
fantasias em relação ao mundo.

AGUINALDO LOPES VIEIRA, da   
PR-HI na Replan

► Eu indico a música “Even Flow”, 
da banda norte-americana Pearl 
Jam.

MARLON CEZAR PONTES, da UT/
Replan

► “Sementes Podres” é dirigido 
e estrelado por Kheiron. Uma 
verdadeira história de cidadania. 
Tem no Netfl ix.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

Fruto de intenso trabalho jornalísti-
co, três lançamentos recentes ajudam a 
entender o atual momento histórico do 
Brasil. Dois deles têm como personagem 

central o atual presidente Jair Bolsona-
ro e o outro o ex-presidente Fernando 
Henrique. Leituras altamente recomen-
dáveis.

TRÊS LIVROS PARA ENTENDER O BRASIL DE HOJE

A CENSURA CHEGA 
AO ESPORTE

ISSO PODE...

...MAS ISSO NÃO?

Jucielen Romeu, medalha de prata nos Jogos 
Pan-Americanos, foi proibida de dar entrevista 
falando sobre racismo (leia nota na página 8). O 
torcedor Rogério Lemes Coelho foi preso durante 
o jogo Corinthians e Palmeiras por xingar Jair 
Bolsonaro (por esse critério, milhares deveriam ter 
sido presos ao ofender a ex-presidente Dilma na 
abertura a Copa do Mundo, em 2014). 

Ainda recentemente, um grupo de conselheiros 
do Corinthians pediu para que fosse retirado do 
memorial do clube, a camiseta usada pelo jogador 
de basquete Gustavinho, com referência ao crime que 
vitimou Marielle Franco. A tentativa de censura gerou 
uma vigília de torcedores no Parque São Jorge, no 
dia 2 de agosto, que reuniu cerca de 300 pessoas. 

Esses episódios dão mostra de que o esporte 
começa a ser contaminado pelo clima de censura que 
o governo tenta impor. Nas redes sociais, algumas 
pessoas batem na ladainha de que não se pode 
misturar política com esporte, mas, essas mesmas 
pessoas, na maioria, acham normal jogadores 
aparecerem ao lado do presidente fazendo sinal 
de arminha com a mão.

O futebol, uma das grandes paixões nacionais, 
deve dar o exemplo de convivência democrática, 
isso parte dos dirigentes, mas, principalmente, 
dos torcedores, que não podem aceitar censura, 
manifestações de racismo e outros absurdos que 
apequenam a humanidade.

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

Por que Jair Bolsonaro abandonou a carreira militar e ingressou 
na vida política? A descrição em detalhes e com farta documentação 
desse controverso momento da trajetória do atual presidente constitui 
o eixo central deste livro. O autor fez uma investigação de fôlego de 
uma história que considerava mal contada pela imprensa: o julgamento 
de Bolsonaro sob acusação de participar de um plano para estourar 
bombas em locais estratégicos do RJ. Baseado em documentos e mais 
de cinco horas de áudio do julgamento, o livro traz 88 páginas de 
imagens e documentos. Carvalho explica que Bolsonaro foi considerado 
inicialmente culpado, mas acabou inocentado de forma polêmica pelo 
Superior Tribunal Militar (STM).

O livro-reportagem traz detalhes sobre como, após deixar o poder, 
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) se consolidou 
como um grande fazendeiro, com direito a terras férteis para a 
cana-de-açúcar, gado de raça e cavalos resignados. O “Protegido” 
oferece detalhes de como FHC contou com o apoio de empresários 
em sua “aventura agrária”, como o pecuarista Jovelino Mineiro, sócio 
de Emílio Odebrecht, que  tornou-se sócio dos fi lhos de FHC. 

No Brasil, em 2018, cinco grandes forças motivaram a votação 
maciça que o então deputado federal Jair Bolsonaro recebeu nos dois 
turnos da eleição presidencial:

 (1) o antipetismo, que foi estimulado com voracidade ímpar por 
alguns dos principais grupos empresariais e de comunicação do país 
nos anos anteriores, 

(2) o elitismo histórico, reforçado principalmente por boa parte da 
classe média brasileira e algumas camadas mais pobres e ascen-
dentes da população, 

(3) o dogma religioso, neste caso, mais especifi camente conside-
rando a notória adesão dos evangélicos à candidatura de Bolsonaro, 

(4) o sentimento de antissistema, em virtude de uma imensa descrença no modelo de 
democracia representativa (31 milhões de abstenções e 11 milhões de brancos ou nulos) e 

(5) o uso de novas ferramentas e estratégias de comunicação, tais como o Facebook, 
Twitter, Instagram e WhatsApp para a disseminação de notícias falsas e discursos de 
ódio ou medo.  

A partir desse conjunto, o jornalista Cesar Calejon aborda o fenômeno do avanço da 
extrema-direita no país. Uma entrevista com o autor pode ser acessada em http://bit.
ly/2GSQ73u

O CADETE E O CAPITÃO - A VIDA DE JAIR BOLSONARO NO QUARTEL
de LUIZ MAKLOUF CARVALHO

O PROTEGIDO - POR QUE O PAÍS IGNORA AS TERRAS DE FHC
de ALCEU LUÍS CASTILHO.

A ASCENSÃO DO BOLSONARISMO NO BRASIL DO SÉCULO XXI
de CESAR CALEJON
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VIDA DE PETROLEIRO

O petroleiro Fernando Lopes, operador da 
Cafor da Replan desde 2002, é um amante de 
“bons cafés”. A paixão pela bebida começou 
há cerca de seis anos, motivada por uma 
provocação da esposa. Antes disso, ele admite 
que não suportava nem sentir o aroma do 
café. “Parecia cheiro de pneu queimado”, 
lembra. Curioso em achar algum atrativo na 
bebida, Fernando decidiu aprofundar-se no 
assunto e tornou-se um especialista na arte 
de fazer cafés especiais.

O primeiro passo foi entrar em um 
fórum online de coffee lovers (apaixonados 
por café). No grupo, Fernando descobriu os 
cafés especiais, que são diferentes dos tipos 
comercializados no mercado, e teve a chance 
de experimentar novas torras de grãos. A 
mistura de sensações despertou a atenção do 
campineiro. “As torras especiais têm aromas 
bem interessantes. É possível sentir o gosto 
do azedo, do ácido, do frutado, notas que 
eu gosto muito. Não tenho paladar para o 
doce”, afirma.

Convencido de que existe café bom, Fernando 
comprou uma máquina semiprofissional de 
café e um moinho importado. Começou a 

preparar em casa seu próprio café. A torra 
era realizada na máquina de fazer pão.

“Vi em um vídeo no Youtube que dava 
para torrar os grãos na máquina de pão. Eu 
utilizava o ciclo de bater a massa e injetava 
ar quente por meio de um soprador térmico”, 
explica.

A primeira experiência não foi das 
melhores. “A torra ficou sem controle, o que 
ocasiona ‘defeito’, quando o café pode ter 
sabor de cereal e cheiro de queimado, pão, 
carne assada, grama, defumado, vinagre, 
entre outras coisas”, explica ele. Em busca 
do aprimoramento, o técnico em química e 
tecnólogo em automação industrial adaptou 
a máquina de pão e desenvolveu seu próprio 
torrador monitorado por software, com sensor 
de temperatura.

O café que Fernando mais prepara 
atualmente é o da região de Piatã, na Bahia. 
Além de conter gosto umami (junção de todos 
os aromas que o paladar pode sentir), esse 
café tem notas de frutas cristalizadas e 
causa adormecimento no centro da língua. 
A produção do petroleiro, especialmente as 
torras, é feita nas folgas grandes do turno 

na refinaria e o café faz sucesso entre os 
colegas, tanto que Fernando já comercializa 
alguns pacotes.

Sobre a sua facilidade para identificar as 
notas dos cafés especiais, ele acredita que 
talvez tenha desenvolvido paladar e olfato 
mais aguçados em função do seu problema 
auditivo.“Eu tenho otosclerose, que atinge o 
menor osso do corpo humano e, com o tempo, 
fui canalizando e prestando mais atenção em 
outros sentidos, o que acabou me ajudando 
nas avaliações sensoriais”, diz ele.

Além de entender de café, Fernando 
também é bom em culinária – ele fez um curso 
de capacitação para cozinheiro chefe pelo IGA 
(Instituto Gastronômico da América Latina) 
– e sonha em criar um laboratório de artes 
gastronômicas, para vender café, pães, licores 
e outros “experimentos surpreendentes”. 
“Eu sou muito criativo e já tenho pronto 
um cardápio com receitas exóticas e muito 
diferentes. Alguns, provavelmente, vão de 
chamar de sonhador e outros,

de doido varrido”, diverte-se o petroleiro. 
Para acompanhar as receitas de Fernando, 

é só segui-lo no Instagram: @utiroastcafes

por Alessandra Campos e Andreza de Oliveira

Fernando Lopes não gostava de café, mas tornou-se um especialista

COFFEE LOVER

VIDA DE PETROLEIRO
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Um material didático 
produzido pelo governo de 
São Paulo e direcionado a 
escolas estaduais, sob 
a gestão de João Doria 
(PSDB), contém texto 
publicitário do próprio 
governo, com erros 
gramaticais, e um exercício 
com uma questão cuja resposta, a ser completada por alunos, é o 
nome do governador. Assim a coleção Aprender Sempre vai mudar o 
nome para “Aprender a se promover com o dinheiro público”.

A Petrobrás estuda a criação de uma 
empresa com suas termoelétricas para 
vendê-la por meio de uma abertura de 
capital. A informação foi passada por 
analistas que se encontraram com a 
diretoria da estatal durante café da 
manhã no dia 6. Relatórios aponta-
ram, também, que a estatal pode ven-
der algumas rotas de gás que ligam 
o pré-sal. Se não tiver resistência da 
sociedade e dos trabalhadores, não vai 
sobrar nada da maior empresa do país.

Preocupada com o discurso 
de relativização da legalidade e 
de normalização de desvios, a 
Associação Brasileira de Juristas 
pela Democracia lançou, no dia 1 
de agosto, a campanha #Moro-
Mente para mostrar à população 
quais foram as violações de di-
reitos cometidas pelo ex-juiz, e 
apontar as mentiras que ele conta para justifi car sua atuação criminosa 
durante a Lava Jato.

A direção da Petrobrás cancelou, 
unilateralmente, no dia 6, contrato que 
mantinha com o escritório do presiden-
te da OAB, Felipe Santa Cruz. O escri-
tório defendia a companhia em causas 
trabalhistas. Recentemente, Santa Cruz 
foi alvo de mais um pronunciamento 
desrespeitoso de Jair Bolsonaro, em 
relação a seu pai, morto pela ditadura. 
Como nunca antes, a Petrobrás está 
sendo usada para atacar opositores 
de Bolsonaro.

De 2015 para cá, o patrimônio 
milionários aumentou 45%, 
enquanto o da chamada classe 
média baixa recuou 20%. Um 
dos motivos apontados para a 
alta da concentração de renda é 
o elevado nível de desemprego. 
Segundo o presidente do Itaú, 
Cândido Bracher, com tamanho 
desemprego, o país pode crescer sem aumentar a pressão inflacionária. 
Ou seja, o desemprego de milhões de pessoas faz a alegria de alguns 
poucos milionários.

A medalha de prata nos Jogos 
Pan-Americanos, Jucielen Romeu, 
foi censurada quando se prontifi cou 
a falar sobre racismo e empodera-
mento feminino. O veto partiu do 
treinador-chefe da seleção brasi-
leira, Mateus Alves. “Ela não pode 
falar disso. Está proibida. Ela não 
pode falar desse tipo de coisa”, dis-
se Mateus, se colocando à frente 
da atleta na zona mista onde ela 
estava sendo entrevistada.

Decreto de Bolsonaro emitido dia 7, 
permite que empresas que tiveram con-
cessão pública e estão em difi culdade 
fi nanceira possam devolver as conces-
sões e serem ressarcidas por isso. A 
medida deve atingir, além de rodovias, 
a concessão ao aeroporto Viracopos, 
em Campinas. Isso é que se chama 
capitalismo sem risco, compra barato, 
se não der lucro, o governo arca.

O deputado evangélico 
Marco Feliciano obteve 
da Câmara o reembolso 
de R$ 157 mil para em-
belezamento dos dentes. 
O pedido foi rejeitado em 
abril pela equipe técni-
ca da Câmara por haver 
incompatibilidade de valores e problemas na descrição dos procedimen-
tos. Feliciano recorreu da decisão e a Mesa Diretora, formada por sete 
parlamentares, acabou aprovando o gasto.

RETALIAÇÃO ABUSIVA DORIA SENDO DORIA

MAIS DESMANCHE CAMPANHA #MoroMente

RICOS AINDA MAIS RICOS MAIS CENSURA

RELICITAÇÃO DE VIRACOPOS SORRISO COM O SEU DINHEIRO

RAPIDINHAS
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