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ESSA É A CARA DA GESTÃO PETROBOZO

NÃO SOU 
CONCURSADO

DIGO QUE 
TRABALHO MAIS 
DO QUE VOCÊ

VOU TE DEMITIR 

Editorial “Compromisso de todos e todas” 
destaca o perigoso momento histórico 
que vivemos e chama a categoria para 
enfrentar a luta em defesa de empregos e 
da Petrobrás pública. 
PÁGINA 2

Privatizar as fábricas de 
fertilizantes é um mau negócio e 
pode causar elevação de preços 
dos alimentos. 
PÁGINA 3

Nariz de Pinóquio insulta a categoria, faz 
ameaças, mas desconhece a força e a garra 
dos petroleiros e petroleiras. Mesmo com 
pressão e assédio nunca vistos, proposta da 
Petrobrás para rebaixar salários, direitos e 
facilitar demissões está sendo rejeitada.

Gerência da Replan não cumpre as 
próprias normas criadas a partir do 
estudo de O&M e desagrada a todos. 
PÁGINA 4



►  // CHARGE

É CHEGADA A HORA
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Companheiro, é chegada a hora. Aperte 
o cinto, dê um beijo nas crianças. Abrace 
a patroa com força, ela saberá.

Chegamos ao limite. Nossa empresa foi 
tomada pelos inimigos. O governo foi to-
mado pelos inimigos.

É duro! É uma hora difícil, mas só de-
pende de você a reviravolta!

Quem são os inimigos? É óbvio, todo 
aquele “lambe botas”, puxa-saco que está 
aí, aos seus olhos, defendendo, entregando 
nosso futuro aos gringos.

Está aí, descarada e escancarada a entre-
ga de nosso (e dos que vieram antes) suor, 
de nossas conquistas e vidas dedicadas à 
Petrobrás!

Só não vê quem não quer!
Mostre o seu brio! Grite! Nós somos me-

lhores, merecemos nossa posição frente ao 
mundo. Somos protagonistas.

Não estamos à venda!
Não cederemos!
Nem um ponto a menos!
Não estamos à venda. Não estamos pas-

sando o ponto, pelo contrário. Estamos a 
todo vapor, dispostos a mostrar ao mundo 
que somos melhores no que fazemos. Se 
quiser, venham aprender com os melhores.

É chegada a hora de mostrar nossa força. 
De mostrar nosso brio!

Juntos, pois juntos, somos imbatíveis.

Stanislau Petroleiro.

Neoliberal, ultraliberal, extrema direita, 
fascista, bando de maluco, mito, não im-
porta como você denomina o atual go-
verno. O que importa é o que ele projeta 
para o país e, particularmente, para nós, 
a Petrobrás. 
A maior empresa do Brasil, que passou de 
um patrimônio de US$ 15,5 bilhões, em 
2002, para US$ 104,9 bilhões, em 2014, 
está sendo diariamente atacada. Quem 
perde com isso é a sociedade brasileira 
e a categoria. 
Caso os planos do governo se concretizem, 
a Petrobrás irá se tornar uma empresa 
pequena, sem relevância internacional e 
com menos de 20 mil funcionários. Isso 
signifi ca que, provavelmente, você será 
demitido. Operador, funcionário adminis-
trativo ou gerente, não importa, o facão 
chegará para todos.
E como tentar evitar isso? Da maneira 
como a categoria sempre se portou nos 
momentos de crise: com coragem, união, 
mobilização e encarando a batalha de 
frente. Defender nossos direitos, nosso 
acordo coletivo e nossos empregos é uma 
das formas de resistência contra o projeto 
que quer acabar com a Petrobrás. Nosso 
ACT é o resultado de anos de lutas, abrir 
mão dele é negar essa história e condenar 
o futuro. 
Estamos realizando assembleias, chaman-
do toda a categoria a rejeitar a propos-
ta apresentada pela gestão da empresa, 
e dar uma resposta à altura frente às 
ameaças que a Petrobrás vem fazendo 
de aplicar a CLT. Essa proposta é um 
retrocesso gigantesco a toda luta dessa 
categoria por seus direitos. 
Nós queremos continuar as negociações 
por um ACT digno, por isso temos que 
dar uma resposta adequada à atual di-
retoria e se ela ousar em medir força 
com os petroleiros sentirá o peso de uma 
categoria combativa, que surgiu de muita 
luta e sempre saiu vitoriosa das batalhas 
que encontrou pelo caminho.
Se não resistirmos agora, talvez não te-
nhamos nada para resistir daqui um ano. 
Categoria petroleira, LUTA E RESISTÊNCIA!

COMPROMISSO DE 
TODAS E TODOS

Editorial
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VENDA DAS FAFENS É MAU NEGÓCIO, 
IMPACTA NO DESENVOLVIMENTO DO PAÍS E 
IRÁ ENCARECER O CUSTO DOS ALIMENTOS

Jornal petroleiros 3 

“A produção de fertilizantes 
nitrogenados se insere na ca-
deia de valor do gás natural, 
sendo uma alternativa econo-
micamente atrativa para sua 
monetização. A demanda do 
mercado brasileiro de ferti-
lizantes é maior que a pro-
dução nacional. Além disso, o 
segmento encontra-se em ex-
pansão tanto no Brasil quanto 
no mundo. Com o crescimento 
populacional e o aumento de 
renda, espera-se aumento no 
consumo de alimentos, princi-
palmente de proteína animal, 
que requer mais grãos para 
sua produção e, por consequ-
ência, maior uso de fertilizan-
tes. No Brasil, entre 2003 e 
2012, o consumo de fertilizan-
tes passou de 22,8 milhões de 
toneladas para 29,6 milhões, 
o que confi gurou crescimento 
de 30% no período. De acordo 
com a previsão da Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), 
entre 2010 e 2020, somente 

no Brasil, a produção de ali-
mentos crescerá 40%.”

O trecho que você acabou 
de ler faz parte do comuni-
cado “Fatos e Dados”, de 2 de 
janeiro de 2014 (http://www.
petrobras.com.br/fatos-e-
-dados/entenda-por-que-
-investimos-em-fertilizan-
tes.htm). O que mudou nesses 
cinco anos, o cenário brasileiro 
e mundial ou a visão estraté-
gica Petrobrás? Por que, em 
2014, investir em fábrica de 
fertilizantes nitrogenadas era 
“uma alternativa economi-
camente atrativa” e agora a 
companhia tenta se desfazer 
das Fafens?

No dia 13 de agosto o pre-
sidente da empresa, Roberto 
Castello Branco, participou de 
audiência pública na Comissão 
de Infraestrutura do Senado 
para falar sobre a privatização 
de refi narias e das fábricas de 
fertilizantes contidas no plano 
de desinvestimentos. Segundo 
Castello Branco, o protocolo 

de intenções com a empresa 
russa Acron, maior produtora 
de fertilizantes do mundo, será 
assinado até o fi nal de agosto.

Em documento de março 
deste ano, o Dieese analisa que 
“os investimentos da Petrobrás 
têm sido fundamentais para o 
processo de desenvolvimento 
do país. Até o ano de 2014, a 
empresa era responsável por 
13% dos investimentos pro-
dutivos no Brasil e contribuía 
com 6% do Produto Interno 
Bruto-PIB.

O atual cenário de desaque-
cimento e retração econômica 
pode ser creditado, em parte, 
à desaceleração dos investi-
mentos da Petrobrás. O in-
vestimento da empresa em 
fontes alternativas de energia 
e a participação estratégica 
na produção de fertilizantes 
vinham sendo absolutamente 
importantes na consolidação 
de um modelo de crescimen-
to econômico com desenvolvi-
mento e autonomia”.

DESMONTE

ALIMENTOS 
FICARÃO 
MAIS 
CAROS

As fábricas de fertilizantes conti-
nuam a ser um bom negócio, tanto 
que a maior empresa do planeta 
nesse ramo está interessada em 
adquirir o que a Petrobrás está jo-
gando fora. E por que a gestão da 
empresa faria isso? A resposta tem 
duas vertentes: a primeira, garantir 
o máximo retorno possível de divi-
dendos para os acionistas em curto 
prazo, ou seja, pegar a grana da 
venda, injetar no balanço e pagar 
os acionistas, não se importando 
se isso irá afetar o projeto de de-
senvolvimento do país ou causar o 
aumento no preço do alimento. 

Ainda segundo o relatório do Die-
ese “podemos perceber que a saída 
da Petrobrás do setor, através da 
venda das unidades da Fafen, pode 
ser um fator a mais para a elevação 
do custo de produção dos fertilizan-
tes nitrogenados, uma vez que a 
empresa que comprar esses ativos 
(Fafens) não terá o mesmo acesso 
à matéria-prima”. A Petrobrás, sem 
dúvida, possui uma enorme vanta-
gem comparativa na produção de 
fertilizantes nitrogenados, por ser a 
produtora da matéria-prima princi-
pal para a produção, o gás natural.

A decisão de pagar mais dividen-
dos a “meia dúzia” de acionistas será 
sentida no bolso de toda a população 
na hora de ir ao supermercado.

Em 2014, investir nas Fafens era um ótimo negócio para o país e 
a Petrobrás. Em 2019, vender as Fafens é um modo de pagar mais 
dividendos para os acionistas
por Norian Segatto
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Em 2017, a Replan implementou na área ope-
racional um estudo de Organização e Métodos de 
Trabalho (O&M), com o objetivo de, supostamente, 
“adequar” os efetivos. Mas, em vez do ajusta-
mento, houve redução no número de postos de 
trabalho. De forma unilateral, e com base em uma 
metodologia questionável, a empresa eliminou 
54 postos.

Na tentativa de justifi car o corte de opera-
dores, a refi naria alegou diminuição de trabalho 
no regime de turno e a transferência de diversas 
atividades para o horário administrativo (HA). 
A empresa estabeleceu um número mínimo de 
operadores - os chamados OpMan - também no 
HA, para que essas demandas fossem supridas. 
Uma manobra que, atualmente, tem sido colocada 
em xeque pela própria empresa.

O O&M defi niu uma lista de rotinas operacio-
nais por setor e quais postos de trabalho seriam 
responsáveis. 

Quase dois anos após a aplicação do estudo, 
a empresa parece desacreditar em sua “ciência” 
e, de forma arbitrária, passa a descumprir as 
próprias determinações de números de postos de 
trabalho. Sob ordens gerenciais, os OpMan estão 

deixando suas funções de lado para cobrir postos 
no turno, com o agravante de serem convoca-
dos em horários diferentes do administrativo, no 
transporte do turno. 

Essa manobra, além de ser um claro descumpri-
mento de padrão da empresa - que deveria resultar 
em sistema de consequência aos gerentes -, entra 
em colisão com o O&M, tão ferozmente defendido 
como um estudo técnico, científi co e robusto.

Como para quem quer dar mancada, qualquer 
muleta serve, a gerência argumenta que há uma 
“demanda reduzida de trabalho” no HA neste 
momento. Os trabalhadores questionam: “O que 
mudou nas rotinas, trabalhos de manutenção, 
otimização e planejamento de parada?”. E com-
pletam: “Onde o trabalho não continua o mesmo, 
é porque aumentou!”.

Na verdade, os gerentes estão utilizando um 
artifício para maquiar as horas extras e sucatear 
a refi naria, com clara redução do efetivo geral e 
descumprimento de procedimento que a própria 
empresa criou. Para tais pandilhas de plantão é 
preciso sempre lembrar dois mantras da categoria 
petroleira: “Mais Trabalhadores, Mais Segurança!” 
e “Não Estamos À Venda!”.

BRONCA DO PEÃO

Trabalhar sob as ordens do geren-
te da Destilação da Replan tem sido 
um verdadeiro teste de paciência e 
perseverança. Ele estabelece metas 
no GD sem negociar e cria metas 
que nem ele mesmo entende o que 
são. Além disso, ele não se preocu-
pa, absolutamente, em treinar sua 
equipe para que essas tais metas 
sejam alcançadas. 

Toda semana costuma cance-
lar várias ordens de manutenção, 
para ele mesmo executar o serviço. 
O próprio vai para a área e realiza 
a tarefa que acabou de cancelar. Ele 
já foi visto até apertando gaxetas 
de válvulas e drenando tomadas de 
instrumentos.

Por que ele age assim? Para não 
ter horas em carteira e manter seus 
índices em valores bons perante as 
gerencias superiores.

Recentemente, ele foi visto diri-
gindo dentro da refi naria com uma 
mão ao volante, enquanto usava 
o rádio com a outra, para se co-
municar com a área. O mais estra-
nho é que outros trabalhadores já 
foram advertidos por desrespeitar 
regras de trânsito nas instalações 
da Replan. E com o gerente, nada 
acontece?

GERENTE DE 
METAS SEM 
METAS EMPRESA NÃO ACREDITA MAIS NO SEU 

ESTUDO ‘ROBUSTO’ O&M?

MANOBRA EM XEQUE

Manobras para sucatear refi naria

O Ministério Público do Trabalho (MPT) de 
Campinas convocou a Replan para uma audiên-
cia, no dia 3 de setembro, a fi m de fi rmar um 
Termo de Compromisso referente à segurança dos 

trabalhadores. A notifi cação atende a ofício do 
Sindicato, encaminhado ao órgão em 12 de julho, 
que denunciou o descumprimento da NR-6 na 
Estação de Tratamento de Água (ETA), colocando 
em risco a segurança dos empregados.

Na denúncia, a direção sindical informa que 
os operadores no subsistema de recebimento de 
ácido sulfúrico têm disponível um único conjunto 
de PVC (calça, botas, jaleco e capuz), que é com-
partilhado por todo efetivo do setor, sem a mínima 
higiene adequada. A conduta contraria a NR-6 e 
expõe os trabalhadores ao risco de transmissão 
de doenças contagiosas. 

Segundo o diretor do Unifi cado Gustavo Mar-
saioli, por várias vezes a empresa tenta culpa-
bilizar o trabalhador por um acidente, mesmo 
que ele não seja diretamente o responsável. “A 
nossa denúncia junto ao MP mostra justamente 
essa contradição da Replan, que frequentemente 
descumpre as normas legais, sendo a principal 
responsável pelos acidentes de trabalho”, declara 
o dirigente.

MPT CONVOCA REPLAN PARA 
FIRMAR COMPROMISSO DE 
SEGURANÇA 

AUDIÊNCIA

Irregularidades na ETA provocaram ação do MPT



Em 1993, a Ultrafértil, empresa que perten-
cia ao Sistema Petrobrás, foi privatizada. Dos 
cerca de 800 funcionários à época, sobraram 
menos de 400, os equipamentos foram su-
cateados ao longo dos anos. A empresa que, 
quando pública, chegou a ser responsável por 
42% da produção de fertilizantes do país se 
tornou uma companhia acanhada. Em 2010 
passou das mãos da multinacional Bunge 
para a Vale Fertilizantes. Em junho de 2013 
foi novamente adquirida pela Petrobrás, vol-
tando a fazer parte do Sistema com o nome 
de Araucária Nitrogenados. 

“Na época, em 1993, o que conseguiu se-

gurar para que não houvesse mais demissões 
foi o Acordo Coletivo, conseguimos negociar a 
manutenção de empregos para muitos compa-
nheiros”, afi rma o diretor do Sindiquímica do 
Paraná, Caio Rocha. “Agora, estamos sendo 
privatizados pela segunda vez, mas um ro-
busto ACT pode nos ajudar”, avalia.

A gestão da Petrobrás sabe por que está 
propondo a exclusão/extinção de cerca de 30 
cláusulas do nosso atual Acordo (acesse pelo 
site do Sindicato um estudo das Cláusulas que 
a empresa quer alterar) e mudando o prazo 
de vigência para 1 ano (atualmente é dois). 
Ela sabe, também, por que está pressionando 

gerentes e puxa-sacos para votarem pela 
aprovação do acordo. Aí, aparece um sujeito 
que nem concursado é e diz que trabalha mais 
que você. Mas, o que a gestão da empresa não 
sabe é da garra e da disposição de luta da 
categoria petroleira. Já enfrentamos ameaças 
antes, resistimos, e faremos isso tantas vezes 
quanto forem necessárias. E a resposta está 
acontecendo nas assembleias em todo o país. 
Mesmo com assédio, pressão e pelegos lambe 
botas, a proposta rebaixada da Petrobrás 
está sendo rejeitada, porque petroleiro dá um 
boi para não entrar em uma boa briga, mas 
quando é provocado...

REDUZIR
• Custo com pessoal.
• Obrigações com saúde e segurança.
• Mecanismos de diálogo com os trabalha-
dores.
• Obrigações com a fi scalização de contra-
tos; e
• A infl uência dos sindicatos, das Cipas e 
outras formas de representação.
PROPOSTA ECONÔMICA E OUTRAS 
CLÁUSULAS
• Reajuste salarial em 70% do INPC, ou seja, 
sequer repõe a infl ação. 
• Tabelas de salário básico. Foi retirada a 
garantia de aplicação das tabelas salariais 
para os novos empregados.
• Tabelas da RMNR.
• Valores do vale alimentação/refeição.
• Benefícios educacionais.
• Gratifi cação de campo terrestre.
• Mudança na forma de pagamento do 13º 

salário;
• Mudança na forma de pagamento das 
férias, apenas 1/3 será considerada remu-
neração, causando impacto no FGTS, no INSS 
e na Petros.
• Não haverá mais o pagamento automático 
das horas extras, será criado um sistema 
de compensação.
• Horas extras não compensadas terão novos 
percentuais.
• “Trabalho na Folga”;  “Treinamento” e “Via-
gem à serviço”, serão remuneradas em 50%. 
• As regras do banco de horas não se aplicam 
à troca de Turno.
• A hora extra será remunerada a 50%, 
como na CLT.
• A troca de turno está limitada a 20 minutos 
remunerada a 50%.
• O Programa Jovem Universitário será ex-
tinto.
• AMS - Adequação ao disposto na Resolução 

23 da CGPAR e da Resolução normativa 239 
da ANS.
• Até 2020 o custeio da AMS será dividido 
50x50 entre Petrobrás e os trabalhadores.
• Somente os trabalhadores com mais de dez 
anos de Companhia terão garantia à AMS, 
os novos terão que assumir o pagamento 
integral do plano.
• Exclusão de todo o Capítulo V que trata 
de Planejamento, Recrutamente e Seleção. 
A companhia quer retirar todas as cláusulas 
que tratem de efeito e/ou abram espaço para 
discussão do tema.
• As homologações não precisaram mais ser 
realizadas nos sindicato.
• Jornada de Trabalho - Para os trabalha-
dores nas unidades de terra, poderá ser 
implanto para o turno ininterrupto de re-
vezamento com jornada de 12 horas sem 
que, em consequência, caiba o pagamento 
de qualquer hora extra o turno.
• Altera de 2 para 1 ano a vigência do acordo.

CAMPANHA SALARIAL

REJEITAR A PROPOSTA, ORGANIZAR A RESISTÊNCIA, LUTAR
Mesmo com pressão, assédio e ataques, categoria está rejeitando a proposta da empresa, que corta salários, 
benefícios, precariza o emprego, abre as portas para milhares de demissões e para o fi m da Petrobrás pública

O QUE A GESTÃO DA PETROBRÁS PROPÕE

Jornal petroleiros 5 

Grafi te do artista estadunidense Bansky



DICAS CULTURAIS

BENITO FERREIRA GONÇALVES, 
aposentado do Sesin/Replan

► Indico “Paulínia – Petróleo e 
Política”, de Vinícius Caldeira 
Brant, que retrata a luta 
petroleira na região de Campinas.

ANTÔNIO BRAZ, aposentado da 
Operação/Replan

► Gosto muito das músicas dos 
anos 70, principalmente da banda 
Bee Gees. Eu indico o clássico deles 
“Stayin alive”.

ORIOVALDO RUFINO, o “Piu-Piu”, 
aposentado da Calderaria/Replan

► “Papillon”, adaptação do livro de 
Henri Charrière, é um dos meus 
fi lmes favoritos.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

OS ESPORTES MAIS 
ESTRANHOS DO PLANETA

O Brasil teve bom desempenho nos jogos Pan 
Americanos, mostrando que os investimentos 
feitos ao longo de vários (inclusive da Petrobrás) 
começam a dar resultados. Infelizmente, o apoio 
ao esporte amador não tem prioridade neste 
governo. Mas será que o país iria bem nos 
esportes mais estranhos do planeta. Confi ra 
alguns:

Campeonato de tapa na cara - O primeiro 
“Torneio de Tapa na Cara” aconteceu na Rússia, 
em março de 2019. O vencedor foi Vasiliy 
Kamotskiy, de 168 kg. 

Boxe-xadrez - Esporte híbrido que combina 
a estratégia do jogo de mesa com o combate 
físico da luta. O primeiro campeonato mundial 
aconteceu em Amsterdã, em 2003, entre Iepe 
Rubingh e Jean Louis Veenstra; Rubingh  venceu 
no 11º round. 

Luta de dedos do pé – Esse esporte, inventado 
por um grupo de bêbados na Inglaterra, em 1974. 
Alan Nash venceu o campeonato mundial 16 
vezes.

Puxões de orelha - Jogo de resistência do 
povo inuíte em que duas pessoas se enfrentam 
com um laço de barbante ligado e preso um 
na orelha do outro e que se puxam até que o 
oponente desista. 

Regata da abóbora - A chamada “Windsor 
Pumpkin Regatta”, onde corredores se enfrentam 
dentro de abóboras gigantescas, é realizada todos 
os meses de outubro no Canadá

Corrida de baratas - A prova acontece no 
Dia da Austrália. Cada competidor leva seus 
próprios insetos e solta numa lona. Aquela que 
chegar primeiro à borda, é a vencedora.

Luta de dedos do pé... você encararia

O jornalista e escritor Norian Segatto, 
editor do Jornal Petroleiros, lança no dia 3 
de setembro, em São Paulo, seu segundo 
romance, A estrela do abismo. E o tema não 
poderia ser mais forte e atual, o suicídio. 
Suicídio não é tema novo na literatura, 
mas um terreno sempre árido por tratar 
do limite da existência. Albert Camus, em 
1942, escreveu no ensaio O mito de Sísifo 
que “só há um problema fi losófi co sério: o 
suicídio”. Escritores e escritoras de origens 
diversas vivenciaram, fi ccionalmente ou 
não, a experiência da morte voluntária. 
A poeta estadunidense, Sylvia Plath, e a 
escritora britânica Virginia Woolf, são dois 
casos em que a depressão venceu a vida. 
O ritual do escritor japonês Yukio Mishima, 
cometendo seppuku (haraquiri), é outra 
faceta deste fenômeno que acompanha a 
humanidade e que Carlos Drummond de 
Andrade chamou de “dis-solução”. 

No romance, após o suicídio de sua mãe, 
Clara embarca em uma obsessiva jorna-
da para compreender as razões do gesto 
de Eva. Essa busca vai ensejar perguntas 
para as quais não há respostas aparentes 
e revelar uma intricada trama psicológica 
entre mãe e fi lha. Clara passa a “vivenciar” 
experiências de sua mãe, descobrir aspec-
tos da sua vida até então desconhecidos 
e, a partir desses fragmentos, construir 
o “quebra cabeça” que levou Eva a várias 
internações, tentativas de automutilação e 
a um feroz embate com Deus.

Paralelamente, o CoRpo – Comando Re-
volucionário Popular – grupo que prega a 
luta armada, mas não apresenta um ideário 
ideológico defi nido, planeja mais um aten-
tado a um importante e ambicioso político. 
Abismos pessoais e sociais se mesclam 
nesta narrativa ágil e instigante em um 
perturbador mergulho na alma humana.

► Dia 3 de setembro, das 19h às 21h30
► Livraria da Vila – Rua Fradique Coutinho, Vila Madalena, São Paulo

EDITOR DO JP LANÇA SEU 
SEGUNDO ROMANCE

LANÇAMENTO
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HISTÓRIAS DE VIDA

Comecei a trabalhar na Petrobrás em 1971. 
Em 1983, era diretor do Sindicato de Paulínia, 
quando toda a diretoria foi cassada após a 
greve. Só consegui retornar para a empresa 
em 1985, fui reintegrado ao trabalho, mas a 
direção da Replan não queria mais na refinaria 
os “agitadores” que haviam provocado a greve 
dois anos antes. Assim eu, o Spis, o Jacaré 
e outros companheiros fomos transferidos 
para São Paulo.

Na base de São Paulo ainda não havia 
sindicato e começamos a promover no Espal 
algumas palestras sobre anistia, conjuntura 
política etc. A ditadura militar já estava 
enfraquecida e foi possível fazer isso sem 
problemas, no entanto, os colegas ainda 
tinham receio de se envolver, de ter problemas 
com a empresa, com o governo, então, era 
difícil entrar em alguns temas importantes, 
como a organização sindical.

Como ninguém em São Paulo tinha cargo 
eletivo ou era liberado para fazer o trabalho 
sindical, o jeito era partir para o esforço 
pessoal. Nas noites de sexta-feira, nos 

reuníamos em algum barzinho, discutíamos 
como tinha sido a semana e partíamos para 
Campinas.

Na manhã do sábado, nos encontrávamos 
na sede do Sindicato, em Campinas, e fazíamos 
o boletim para distribuir aos trabalhadores 
de São Paulo. O Spis redigia a maioria 
das matérias e eu operava a maquininha 
offset que tinha no sindicato. No domingo 
pela manhã, o Spis voltava para São Paulo, 
percorria os terminais de Barueri, Utinga e 
Guarulhos com o “tijolinho”, um fusca velho 

que ele tinha, carregado de panfletos. Na 
época, ele só conhecia um trajeto para os 
terminais e pelo menos umas duas vezes 
ele chegou a ligar para mim porque estava 
perdido. Na segunda-feira, entregávamos o 
boletim para o pessoal do Espal com a ajuda 
do Paulo Sérgio, da Mariangela e do Jacaré, 
entre outros companheiros. Em outra ocasião, 
o carro do Spis fundiu o motor porque ele 
não sabia que precisava trocar o óleo de vez 
em quando e como não tinha grana para 
mandar arrumar, o “tijolinho” ficou semanas 
parado no meio do caminho até que vieram 
guinchá-lo.

Ficamos fazendo esse trabalho por cerca de 
dois anos, íamos aos sábados para Campinas, 
passávamos o dia no Sindicato imprimindo 
o material e no domingo já estávamos 
distribuindo nas bases, muitas vezes com o 
apoio dos companheiros do Sindicato de Mauá.

Aos poucos, fomos organizando o pessoal 
de São Paulo. Em 1988, já participaram da 
greve com o restante da categoria e, assim, 
começou a surgir o Sindipetro São Paulo.

por Demétrio Vilagra

NOS 
TEMPOS DO 
TIJOLINHO

“No domingo pela 
manhã, o Spis voltava 
para São Paulo, percorria 
os terminais com um 
fusca velho que ele tinha, 
carregado de panfl etos”
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“Nem mesmo em 1989, 
que constitui o pico histórico 
de desigualdade brasileira, 
houve um movimento de 
concentração de renda 
por tantos períodos 
consecutivos”, diz o texto 
introdutório do estudo A 
Escalada da Desigualdade, publicado no dia 15 pelo Centro de Políticas 
Sociais da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Social. A análise destaque 
do estudo diz sobre uma escalada da desigualdade social nos últimos 
4 anos. Confira em https://cps.fgv.br/desigualdade,

Para fazer a refl exão crítica e mos-
trar que nem todo judeu é necessa-
riamente de direita, foi lançado em 
São Paulo o Observatório Judaico dos 
Direitos Humanos. A primeira edição 
da revista online publicada pelo Ob-
servatório pode ser acessada pelo link 
http://bit.ly/2L0w18D

“Não vai ser com conteúdo 
local e nem com regime de par-
tilha que vamos conseguir fazer 
isso [prosperidade]. Isso pertence 
ao passado, que não nos foi fa-
vorável. Temos que romper com 
isso”, defendeu o presidente da 
Petrobrás, em mais uma clara 
declaração de que a companhia 
quer entregar seu maior tesouro, 
o pré-sal, para as estrangeiras.

Circulou em revistas e sites 
na semana passada informa-
ções sobre a fi cha corrida de 
familiares da primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro. A avó cum-
priu pena por tráfi co de drogas, 
dois tios estão envolvidos com 
milícias e a mãe de Michelle 
possui contratos com identida-
de falsa e ocorrência de lesão 
corporal a uma inquilina.

Semanas atrás circulou pelas 
redes, e foi reproduzida em 
alguns noticiários, “informação” 
de que o PCC tinha um “diálogo 
cabuloso” com lideranças do PT.  
O jornal O Estado de S.Paulo 
apurou e verificou tratar-se 
de mais uma fake news com 
objetivos políticos. A suposta 
carta veio a público no momento em que tentaram transferir Lula para 
uma penitenciária em São Paulo. Confira em http://bit.ly/33JL92V

A Petrobrás antecipou, no dia 14 
de agosto, o pagamento integral 
de um contrato de fi nanciamento 
com o China Development Bank 
(CDB), totalizando US$ 3 bilhões, 
cujo vencimento ocorreria em 
2024. Essa é mais uma ação para 
deixar o passivo limpinho para a 
privatização.

A rede CNN Chile publicou 
reportagem mostrando que as 
investigações sobre a morte da 
vereadora carioca Marielle Franco 
apontam para Jair Bolsonaro. 
“Ainda não existem provas que 
esclareçam quem ordenou sua 
morte, mas uma série de pistas 
aponta para o mandatário bra-
sileiro”, afi rma o texto. 

A Lava Jato descobriu 
que uma empresa de 
Paulo Guedes pagou R$ 
561 mil a um escritório 
de fachada, suspeito de 
lavar dinheiro de propina 
no Paraná. No entanto, a 
“rigorosa” operação con-
tra corrupção simples-
mente ignorou o caso. 
Confi ra reportagem em http://bit.ly/2zck3DB

FAMÍLIA DA PESADA AUMENTO DA DESIGUALDADE

OBSERVATÓRIO JUDAICO WHITE CASTEL, O ENTREGUISTA

FAKE SOB ENCOMENDA LIMPANDO O PASSIVO

PISTAS APONTAM PARA BOLSONARO VAZA A JATO NÃO INVESTIGA GUEDES

RAPIDINHAS
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