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PRIVATIZAR FAZ MAL

PARA O BRASIL
PARA OS TRABALHADORES
E O MEIO AMBIENTE

Técnico do Dieese analisa os impactos 
para o Brasil e para a Petrobrás da alta 
mundial do preço dos combustíveis. 
PÁGINA 2

11 de setembro – pensou 
nas torres gêmeas? Há outro 
11 de setembro ainda mais 
sangrento na história.
PÁGINA 3

Em São Paulo, reunião da Frente Nacional Contra a Privatização reuniu centenas de pessoas de diversas entidades e partidos 
para barrar a entrega do patrimônio nacional; na Bahia, petroleiros lançam movimento em defesa da empresa contra 
ameaça de privatização; crise do petróleo provocada pelos ataques à Arábia Saudita deixam ainda mais clara a necessidade 
de o estado controlar setores estratégicos; FUP denuncia que com a Petrobrás sob capital privado, o riscos ambientais 
aumentariam muito. É o país se mobilizando contra o entreguismo.

TST apresenta documento para buscar 
uma conciliação entre trabalhadores 
e Petrobrás para o ACT. CD da FUP se 
reúne terça, 24, para discutir o teor 
PÁGINA 4
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►  // CHARGE
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O vice-presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, ministro Renato de Lacerda 
Paiva, publicou, na sexta-feira, 20, seu 
parecer sobre o Acordo Coletivo da ca-
tegoria petroleira na busca, do que ele 
chama, uma solução de consenso (leia 
matéria na pág 5).
Nesta terça-feira, 24 (talvez quando você 
estiver lendo a reunião já terá ocorrido), 
a FUP reúne seu Conselho Deliberativo 
para avaliar o documento do Tribunal e 
propor rumos para a categoria. Nenhuma 
hipótese está descartada, será a catego-
ria, nacionalmente, que irá se posicionar.
Além de garantir nosso emprego, remu-
neração e condições de trabalho no fu-
turo próximo (que está constantemente 
ameaçado por esse governo), o Acordo 
Coletivo é um dos grandes instrumentos 
para lutar contra a privatização.
Os petroleiros e petroleiras não estão 
passivamente assistindo à destruição da 
companhia e de seus empregos e direitos; 
manifestações quase diárias acontecem 
em diversas unidades pelo país, cole-
gas da Bahia estão bastante organiza-
dos contra o fechamento das unidades, 
parlamentares e movimentos se unem 
em torno de uma grande frente contra 
a privatização. 
Vamos, cada um de nós, e todos juntos, 
fazer nossa parte, defender o que foi 
conquistado com luta e suor e que está 
sendo desmontado diariamente por um 
governo subalterno aos interesses dos 
Estados Unidos. Não somos mais colônia 
de ninguém, somos um país e um povo 
soberano, que vai tomar a história nas 
mãos e ditar os próprios rumos. 
Vamos lutar pelo ACT e pelos direitos da 
categoria com todas as armas possíveis. 
A batalha continua.

* Cloviomar Cararine é economista e responsável pela subseção Dieese/FUP

A BATALHA PELO ACT 
EM SEUS MOMENTOS 
DECISIVOS

Editorial
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EDITORIAL

OS POSSÍVEIS EFEITOS PARA O BRASIL
PÓS-ATAQUES NA ARÁBIA SAUDITA

O primeiro efeito será a queda rápida da 
produção de petróleo da Arábia Saudita, que 
também é a maior produtora do mundo, e 
isso trará efeitos para todos e inclusive para 
o Brasil. 

Primeiro, o preço do barril sobe e impacta 
no preço interno de derivados. Com a política 
de paridade internacional de preços de deri-
vados adotada pela Petrobrás desde 2016, 
a empresa passa a acompanhar a variação 
dos preços internacionais (se sobe lá fora, 
sobe aqui). 

No primeiro momento após os ataques à 
Arábia Saudita, a Petrobrás adotou a política 
de preços utilizada pelos governos petistas 
(esperar uns dias para ver se o preço se es-
tabiliza). 

Haverá forte competição pelos próximos 
três leilões de áreas de petróleo que a ANP 
irá realizar (em outubro a 16a rodada de con-
cessão; novembro a rodada de excedente da 
cessão onerosa e 6a rodada de partilha no 
pré-sal). Terá maior interesse das petroleiras 
estrangeiras em aumentar suas participações 
na produção de petróleo nacional, em especial 
nos campos do pré-sal.

Ou seja, passamos a vivenciar internamente 
qualquer mudança abrupta sofrida no mer-
cado mundial de petróleo. Uma guerra que 
a princípio não temos nada a ver, passou a 
infl uenciar (e muito) no nosso país. 

Existe uma pressão do mercado para a Pe-
trobrás ajustar (subir) os preços dos derivados, 
haverá então a temida “ingerência” do governo 
sobre a política de preço (nisso concordamos, 
pois entendemos a empresa como estatal), 
abrirá ainda mais para a participação de pe-
troleiras estrangeiras na produção do pré-sal.

Outro fato que precisamos considerar é 
que o setor de refi no sofre inversamente com 
a variação de preços do barril de petróleo, 
quando este sobe, os ganhos do setor caem 
por conta do preço, isso em comparação com 
o setor de E&P (produção). Quanto maior o 
preço do barril, maiores são os ganhos de 
E&P e menores de refi no. Contudo, o contrário 
também acontece. Bem, isso poderá ajudar 
a política privatista do atual governo, pois 
poderá baixar os preços das refi narias que 
estão à venda. Apesar de tudo, aqui trato 
apenas de uma especulação.

Brasil paga por uma guerra que não é sua 



O OUTRO 11 DE SETEMBRO
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A mídia de praticamente todo o planeta 
dedica o 11 de setembro a relembrar os 
ataques às torres do World Trade Center, 
em Nova Iorque, em 2001, que culminaram 
com a morte de 2.600 pessoas e serviram 
de pretexto para que o então presidente dos 
EUA, George W. Bush, desencadeasse uma 
brutal ofensiva a outros países causando 
milhares de mortes e mutilações.

No entanto, outro 11 de setembro, mais 
antigo e que teve como personagem também 
os EUA, segue como um fantasma a fustigar 
consciências: o de 1973, quando forças 
militares chilenas, com apoio explícito da 
CIA e do governo estadunidense, destituíram 
o regime de Salvador Allende. (leia a matéria 
completa clicando no QR code ou acessando 
https://www.sindipetrosp.org.br/o-outro-11-
de-setembro/).

Cenário para o golpe
Allende foi eleito em 1970 com 36% dos 

votos, seu programa de governo propunha 
transformações socialistas e levava militares 
e ideólogos dos EUA a arrepiarem os pelos da 
nuca vislumbrando a tese do efeito dominó.

Após sua eleição foi criada uma comissão 
especial sob tutela do Departamento de 
Estado dos EUA para acompanhar a evolução 
dos “problemas” latino-americanos. Entre 
os membros da Comissão estava o então 
chanceler Henry Kissinger, que receberia o 
prêmio Nobel da Paz em 1973, mesmo ano 
do golpe. 

Com as revoltas estudantis de maio de 
1968, a guerra do Vietnã e a resistência de 
Cuba, o mundo, naquele início dos anos 1970, 
era um barril de pólvora apontado contra os 
EUA. Na guerra econômica, os EUA lançaram 
no mercado internacional suas reservas 

de cobre (à época, o principal produto de 
exportação do Chile), fazendo com que o 
preço do minério despencasse juntamente 
com a economia chilena. Começava o contínuo 
estrangulamento econômico, ao mesmo 
tempo em que se planejava, pelos corredores 
de Washington, os passos para o golpe.

Fé cega, faca amolada
Sob boicote político e econômico, os três 

anos de governo foram de crise planejada 
para colocar a população contra Allende. O 
dia 11 de setembro de 1973 encontrou um 
presidente isolado, protegido apenas pela 
Guarda presidencial, formada por cerca de 
60 jovens soldados com idade média de 20 
anos. Setores militares exigiam a renúncia de 
Allende, mas ele organizou a resistência em La 
Moneda (residência ofi cial) e ainda acreditava 
na lealdade do chefe das forças armadas, o 
recém-nomeado Augusto Pinochet.

Tanques e aviões bombardearam o palácio 
presidencial; com o prédio em chamas, Allende 
cumpriu sua palavra de só sair do La Moneda 
morto. Ao tombar, tinha a seu lado o revólver 
que lhe havia sido dado por Fidel Castro.

Jogue-o no mar
O cientista político Patrício Navia acredita 

que Pinochet “era o candidato de consenso 
[para a vaga de chefe do exército] porque não 
brilhava, não tinha grandes ideias”. Allende 
confi ava em Pinochet a ponto de, na manhã 
de 11 de setembro, ter incumbido o então 
ministro da Economia, José Cademártori, de 
convocar Pinochet para protegê-lo. 

A quilômetros dali, aquele que viria a 
ser um dos mais sanguinários ditadores da 
América Latina, respondia ao apelo exigindo 
a rendição de Allende e oferecendo um avião 
rumo ao exílio. No entanto, em transmissão 

via rádio golpistas, Pinochet detalhava seu 
plano. “… E, no caminho, os jogaremos de lá”. A 
transmissão foi captada por um radioamador 
e publicada no livro “Interferência Secreta”, 
da jornalista Patricia Verdugo.

Golpe com sotaque ianque
A partir de 1999 os arquivos da CIA, do 

Pentágono e do FBI sobre as operações 
no Chile começaram a vir a público. A CIA 
enviou ao Congresso dos EUA um relatório 
comprovando que o chefe da polícia secreta 
de Pinochet, Manuel Contreras, foi empregado 
da Agência em 1975.

Caravana da morte
O que se assistiu no Chile após a queda de 

Allende foi um verdadeiro genocídio levado 
a cabo pelo exército com a complacência 
dos EUA. Não são poucos os relatos das 
atrocidades cometidas pelos golpistas. O 
jovem compositor Victor Jara (alguém como 
um Chico Buarque no Brasil) foi levado para 
o estádio nacional de futebol, convertido 
em campo de concentração, e teve as mãos 
decepadas porque se recusou a parar de tocar 
seu violão; seus gritos de dor se misturaram a 
versos de protestos, que só foram silenciados 
com um tiro em sua cabeça.

Outros relatos dão conta da existência de 
pelotões militares de execução sumária, que 
se dirigiam ao interior do país para caçar 
opositores ao novo regime: eram as chamadas 
caravanas da morte. 

Ao todo se estima que mais de 15 mil 
pessoas foram assassinadas por motivos 
políticos nos 17 anos de ditadura de Pinochet, 
mais de 30 mil presas e torturadas e centenas 
continuam desaparecidas. Esse é o saldo 
da intervenção norte-americana em 11 de 
setembro de 1973.

HISTÓRIA

Um golpe contra um governo democraticamente eleito, com apoio e planejamento dos EUA, que levou 
ao poder um militar imbecil e liberou milícias para matar opositores à vontade.
por Norian Segatto

Exército ataca o palácio de La Moneda
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Ato na manhã da quinta-feira, 19, na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo da Frente Nacional 
Contra a Privatização reuniu dirigentes políticos 
(como o senador Roberto Requião), parlamenta-
res de diversos partidos (como a deputada Leci 
Brandão, do PCdoB), as centrais CUT, Intersindical, 
Força e UGT, a nossa federação FUP, a FNP, MST, 
movimentos populares e entidades sindicais de 
petroleiros, (Unifi cado e LP), ferroviários, correios, 
bancários, e outras categorias cujas empresas 
públicas estão na mira da privatização.

A intenção do ato foi o passar para a socie-
dade a necessidade de mobilização em defesa 
do patrimônio nacional ameaçado com a política 
entreguista do governo de Jair Bolsonaro.

O diretor do Unifi cado, Alexandre Castilho, 

falou em nome da FUP e dos sindicatos, mos-
trando a importância da empresa para o desen-
volvimento nacional e convocou os participantes 
a se integrarem nos atos em defesa da soberania 
e contra a privatização, que ocorrem no Rio de 
Janeiro e em Curitiba, no dia 3 de outubro, data 
do aniversário de criação da Petrobrás.

A Frente atuou em 2017, durante o governo de 
Michel Temer (MDB), e agora volta a ser prioridade 
dos partidos políticos do campo democrático e 
de movimentos sociais. Atualmente, conta com 
o apoio de 258 deputados e senadores.

A Frente é presidida pela senadora Zenaide 
Maia (Pros/RN), tem o deputado Patrus Ananias 
(PT/MG), como secretário geral e o ex-senador 
Roberto Requião presidente de honra.

PETROS

Logo após o término da eleição 
para os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da Petros, no dia 17, foram 
anunciados os vencedores: a dupla 
52 da Chapa Unidade em Defesa da 
Petros - formada por Norton Almei-
da (titular), do Sindipetro NF, e por 
André Araújo, do Sindipetro Bahia 
- venceu a eleição para o Conselho 
Deliberativo, com 11.181 votos. 

Para a vaga dos aposentados no 
Conselho Deliberativo, foi eleita a 
dupla 53, acom 7.576 votos. 

No Conselho Fiscal, a dupla eleita 
foi a 41, com 17.761 votos.

As outras duas duplas da chapa 
Unidade em Defesa da Petros tam-
bém tiveram uma boa votação. A 
dupla 42, que concorreu ao Conselho 
Fiscal, obteve 17.697 votos, apenas 
64 votos a menos que a dupla ven-
cedora. Já a dupla 54, que disputou 
a vaga dos aposentados no Conselho 
Deliberativo, obteve 6.572 votos. 

Segundo a Petros, a taxa de par-
ticipação dos participantes e assis-
tidos na eleição é a maior regis-
trada desde 2003. Ao todo, 36.620 
pessoas votaram, o que equivale a 
26,56% do universo de participantes 
aptos a votar. 

CHAPA 
UNIDADE 
EM DEFESA 
DA PETROS 
VENCE 
ELEIÇÃO DO 
CONSELHO 
DELIBERATIVO

FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO QUER 
SOCIEDADE EM DEFESA DO PATRIMÔNIO NACIONAL

MOBILIZAÇÃO

Ato reuniu políticos, sindicalistas e movimentos populares

Cerca de 600 petroleiros/as lotaram o auditório 
de um hotel em Salvador, respondendo à convo-
cação feito pelo Sindipetro Bahia em defesa da 
manutenção da unidade da Petrobrás no Estado, 
seriamente ameaçada de privatização iminente.

Foram ouvidos relatos de pessoas angustiadas, 
pressionadas e que estão abrindo mão de uma vida 

estável que tinham na Bahia, muitas deixando para 
trás a família, inclusive fi lhos pequenos, que não 
têm como levar, pois não há estrutura no novo 
local de moradia. “Não estamos falando apenas 
de desemprego ou mudança repentina de vida dos 
trabalhadores. É muito mais do que isso. São mais 
de 3 mil famílias sendo afetadas”, desabafou uma 
trabalhadora concursada.

Parlamentares relataram as suas preocupações 
e detalharam ações que estão colocando em prática 
para impedir que a Petrobrás deixe a Bahia. Eles 
falaram dos grandes prejuízos para o estado, com 
o desemprego que vai ser gerado, com a fuga de 
receita (salários dos que estão sendo transferidos) 
e com a diminuição da arrecadação do ICMS e ISS. 
“Um projeto extremamente cruel e danoso para a 
sociedade brasileira. É o desmonte da estrutura 
do estado brasileiro”, pontuaram

O coordenador do Sindipetro, Jairo Batista, 
detalhou as ações que a entidade sindical vem 
realizando desde o governo Temer, as mobilizações, 
greves, audiências públicas e ações jurídicas, que 
conseguiram adiar decisões de vendas de unidades, 
dando maior fôlego para a continuidade da luta 
em defesa da Petrobrás. (fonte: Sindipetro BA)

PETROLEIROS CRIAM 
COMITÊ EM DEFESA 
DA PERMANÊNCIA DA 
PETROBRÁS NA BAHIA

PETROBRÁS FICA

Auditório lotado em defesa de empregos e da empresa



No mesmo fi nal de semana 
em que ocorreram os ataques 
a refi narias na Arábia Saudita, 
Jair Bolsonaro disse, de viva 
voz, que havia ordenado à Pe-
trobrás segurar os reajustes 
dos combustíveis. Dirigentes do 
Unifi cado elogiaram a atitude 
do mandatário, ressalvando a 
incerteza de acreditar em suas 
palavras, visto as constantes 
vaivém de pronunciamentos e 
atos de seu governo. 

Pois bem, dois dias depois, o 
governo anunciou solenemente 
reajuste de 3,5% no preço da 
gasolina e 4,2% no do Diesel, 
em uma clara demonstração 
de que quem manda no Palácio 
da Alvorada é Paulo Guedes, 
ministro da Economia e vassalo 
do mercado fi nanceiro.

Forma-se, cada vez mais 
na opinião de analistas políti-
cos, que Bolsonaro é apenas o 
“bobo da corte”, que usa frases 
de efeito para distrair a plateia, 
enquanto quem verdadeiramen-
te manda são uns poucos ge-
nerais, um ministro entreguista 
e o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia. 

Sobre o impacto do aumento 
dos preços dos combustíveis, o 
diretor do Unifi cado e da FUP, 
João Antonio de Moraes, con-
cedeu uma entrevista à Rádio 
Brasil Atual, analisando os efei-
tos dessa decisão. Acompanhe 
no texto abaixo, publicado no 

site da FUP.
Para João Moraes, a atual 

política de preços da estatal 
prejudica a maioria da popu-
lação para benefi ciar os acio-
nistas do mercado fi nanceiro e 
as petroleiras internacionais. “O 
Brasil produz petróleo sufi ciente 
para abastecer a sua população. 
Tem refi narias capacitadas para 
abastecer o mercado. Os tra-
balhadores petroleiros também 
não recebem em dólar. Na ver-
dade, atrelar ao dólar e ao mer-
cado internacional o aumento 
do preço dos combustíveis fa-
cilita a vida das multinacionais 
do petróleo, prejudicando a Pe-
trobrás”, afi rmou Moraes para a 
Radio Brasil Atual (http://bit.
ly/2kLQ9CB).

Moraes afi rma ainda que, 
com o reajuste dos preços, a 
expectativa é que os cami-
nhoneiros voltem a protestar. 
“Seria importante que os ca-
minhoneiros se mobilizassem. 
O governo Bolsonaro ainda de-
tém o controle da Petrobrás. 
Essa decisão de aumentar os 
preços dos combustíveis é por-
que a pressão de fora é maior. 
Temos que nos mobilizar para 
exigir uma política de preços 
dos combustíveis que seja ra-
zoável com a nossa condição de 
país produtor de petróleo e que 
tem refi narias em condições de 
abastecer o país”, acrescenta.

Por sua vez, a Agência Na-

cional do Petróleo alega que a 
elevação dos preços internacio-
nais seria positiva para o país, 
“exportador líquido” da maté-
ria-prima. Contudo, segundo 
Moraes, seria mais benéfi co ao 
desenvolvimento da economia 
brasileira se a estatal amplias-
se a sua capacidade de refi no, 
para garantir o abastecimento 
energético à população.

Em vez disso, o governo pre-
tende privatizar oito refi narias 
(quatro em estágio avançado 
dos processos), aumentando a 
vulnerabilidade frente às fl utu-
ações do mercado internacional. 
As elevações de preços devem 
atingir o consumidor cada vez 
mais rapidamente, por conta da 
privatização da BR Distribuido-
ra, ocorrida em julho.

Moraes ainda chama a aten-
ção para o desmantelamento da 
política de conteúdo nacional, 
que previa percentual mínimo 
de componentes utilizados na 
exploração do pré-sal produ-
zidos internamente. Em vez 
disso, o governo Bolsonaro 
tem preferido fazer a empresa 
adquirir plataformas e sondas 
no mercado internacional.  “O 
petróleo do pré-sal, que poderia 
funcionar como uma alavanca 
do desenvolvimento nacional, 
passa a ser uma mera commo-
dity internacional a ser expor-
tada, importando óleo diesel e 
gasolina”, lamentou.

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

QUEM É O PRESIDENTE DO BRASIL
Em entrevista, o diretor do Unifi cado e da FUP, João Antonio de Moraes, 
avalia os equívocos da política de preços de combustíveis do governo 

CD DA FUP 
ANALISA 
PROPOSTA DO 
TST NESTA TERÇA

A FUP e a FNP participaram na 
tarde da quinta-feira, 19, da tercei-
ra reunião de mediação unilateral 
com a Vice-Presidência do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), quan-
do ressaltaram a importância da 
preservação do Acordo Coletivo dos 
trabalhadores do Sistema Petrobrás.

As representações sindicais des-
mistifi caram as falácias da atual 
gestão de que não tem condições 
de manter o ACT, sob a absurda 
argumentação de que compromete 
a “sustentabilidade” fi nanceira da 
empresa.

Na noite da própria quinta-feira, 
o ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho, Renato de Lacerda Paiva 
publicou, , o parecer sobre o Pe-
dido de Mediação Pré-Processual 
1000620-09.2019.5.00.0000 entre 
a FUP, FNP e a Petrobrás.

Minutos antes, o ministro fez um 
pronunciamento de cerca de seis 
minutos pelo Youtube, enaltecendo 
o trabalho sindical e as tratativas 
em busca de um consenso para o 
Acordo Coletivo da Categoria e ape-
lando para que as partes cheguem 
a um entendimento.

No documento de 14 páginas, o 
ministro propõe manter o reajuste 
de apenas 70% do INPC, e manter 
as cláusulas sociais do atual Acordo, 
com vigência até 30/08/2020 - con-
forme proposta já apresentada pela 
Petrobrás.

A FUP e seus sindicatos irão se 
reunir na terça-feira, 24, no Con-
selho Deliberativo, para discutir o 
conteúdo integral da proposta do 
TST.

Acesse o site do Unifi cado e con-
fi ra a íntegra do documento.

CAMPANHA REIVINDICATÓRIA
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Com o mercado privado é assim



DICAS CULTURAIS

FÁBIO AMICUCCI, Coque, na Replan

► Minha dica é “Ensaio sobre 
a cegueira” de José Saramago, 
livro que nos possibilita diversas 
interpretações.

GUILHERME GALDIANO, SBS, na 
Replan

► Música: Recomendo qualquer 
música do dueto folk sueco “First 
Aid Kit”. As canções não são tão 
comerciais e tem todo um resgate de 
sons naturais.

WALTERNEY DE MELO, “RATÃO”, 
aposentado da destilação, Replan

► “Silêncio dos inocentes” foi um 
fi lme que marcou minha vida, 
principalmente pelo jeito como 
aborda o regime de tortura.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

CAMPEÃO 
COM MÉRITOS

No início do Campeonato Brasileiro de 
futebol esta coluna marcou como um dos 
times em ascensão no cenário nacional o 
Athletico Paranaense, tanto por sua boa 
estrutura administrativa, como pelo elenco 
jovem, mas promissor.

Em um campeonato longo, de 
regularidade, é claro que clubes maiores, 
com melhor infraestrutura e elenco 
recheado, leva – teoricamente – vantagens; 
ao fi nal do primeiro turno, o Athetico 
encontra-se na zona intermediária, em 
11º lugar, à frente de agremiações mais 
tradicionais, como o Fluminense, o Cruzeiro 
e o Vasco da Gama.

Se não faz feio no Campeonato 
Brasileiro, fez muito bonito na Copa do 
Brasil, charmoso torneio mata-morre 
(esse troço de mata-mata é equívoco). Na 
fi nal, venceu com brilho a forte equipe 
do Internacional, depois de passar pelo 
Flamengo e pelo Grêmio.

É sempre bom ver o futebol sair do eixo 
da mesmice (SP/RJ/MG/RS) e incorporar 
novos protagonistas. 

E preparem-se, o Athletico ainda vai 
dar trabalho no Campeonato Brasileiro.

Exposição mostra o trabalho de um revolucionário do design

Até o dia 10 de novembro, o Museu da 
Casa Brasileira, em São Paulo, apresenta 
a exposição BRUNO MUNARI: a mudança é 
a única constante no universo, mostra que 
apresenta 117 trabalhos do designer e artista 
italiano, dando uma visão geral do que foi 
produzido desde os anos 1930 até o fi nal de 
sua carreira.

Para a exposição foram selecionadas edições 
raras de livros de arte, que revelam a atuação 
de Munari no campo do design editorial, além 
de uma série  de livros infantis com a qual 
ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen (o 
“Oscar” da literatura infantil), em 1947. 

Bruno Munari (1907-1998) foi uma das 
fi guras multifacetadas da arte e do design do 

século XX que, durante sua carreira, construiu 
uma verdadeira ideia de realidade alternativa. 
Designer gráfi co, artista e pedagogo, seu 
percurso profi ssional esteve em constante 
diálogo com diferentes formas e correntes 
artísticas. O método Munari, desenvolvido por 
ele e voltado à educação para a arte, ainda é 
aplicado hoje no mundo todo.

Como parte da programação paralela à 
mostra, o MCB promove uma série de ofi cinas 
por meio do seu Programa Educativo, voltadas 
aos diferentes campos de atuação de Munari. 
As atividades privilegiarão a infância entre 
os dias 12 e 19 de outubro, data em que 
será lançado o livro ‘A fantasia, o design e a 
literatura para a infância’, de Michaella Pivetti. 

O Programa Espaço de 
Brincar, do SESC Campinas, 
valoriza o ato de brincar, ofe-
recendo local apropriado para 
a troca e o encontro entre 

gerações, a convivência com 
outras crianças, entre elas 
mesmas e seus responsáveis. 
Boa opção para comemorar o 
mês das crianças.

A MUDANÇA É A ÚNICA 
CONSTANTE NO UNIVERSO

ESPAÇO DO BRINCAR: DIVERSÃO PARA 
GAROTADA EM CAMPINAS
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PAZ NAS     ALTURAS
VIDA DE PETROLEIRO

Escalada virou mais do que um hobbie para 
Daniel Eles, operador da Recap, se tornou um 
momento de paz e reencontro com a natureza. 

Daniel, hoje com 32 anos, entrou na 
Petrobrás em 2008, na Replan, como projetista. 
Na época, morava em São Paulo, ainda cursava 
universidade, a Federal do ABC, onde se formou 
em Engenharia de Energia. "Com a rotina de 
viagens, começou a ficar muito difícil conciliar 
todas as coisas”, conta. Assim, em 2011, 
prestou um novo concurso e se transferiu 
para a Recap, em Mauá. 

E foi na refinaria que o gosto por escalada 
esportiva floresceu. “Quando entrei na Recap 
estava sendo partida a unidade de HDT e 
vários operadores foram fazer treinamento 
em outras unidades. O Airton, um amigo que 
trabalha comigo, foi para a Repar [no Paraná], 
lá conheceu o Peter, que fazia trilha e escalada, 
voltou empolgado e me convidou. Fui uma vez 
e aí tudo começou”, relembra o petroleiro.

Adrenalina e bem-estar interior     
Você olha aquela rocha forjada há milênios 

pela natureza, imponente, que não irá perdoar 
um erro seu. A adrenalina sobe, o medo natural 
se funde ao espírito de aventura. A rocha não 

é sua adversária, é sua parceira, mas que vai 
lhe exigir o esforço antes da conquista. 

O esporte é sempre feito (ou extremamente 
aconselhável que seja) por, no mínimo, uma 
dupla. O primeiro escala alguns metros, fixa 
o mosquetão em uma espécie de grampo 
encravado na rocha, prende a corda e se 
prepara para avançar mais alguns metros, 
enquanto o parceiro libera corda e faz sua 
segurança. “É um trabalho de equipe, mas que 
depende muito do seu esforço individual, é você 
que está ali, pendurado, tentando alcançar o 
topo”, explica Daniel. 

Uma das maiores escaladas que fez, conta, 
foi em uma rocha com cerca de 200 metros 
de altura, que foram vencidos após mais 
de seis horas. “Quando se está lá em cima, 
atado apenas por cordas, dá medo sim, mas, 
principalmente, dá uma enorme sensação de 
bem-estar, de paz, é como se estivesse em 
uma meditação profunda”, compara. 

Como todo esporte radical, é necessário 
tomar muitos cuidados, ter treinamento, 
equipamentos corretos e confiáveis. E, mesmo 
assim, ninguém está isento de sofrer algum 
revés. Isso aconteceu com Daniel em uma 

escalada em Mairiporã. “Eu ia trabalhar no 
turno da tarde e resolvi, junto com uns amigos, 
fazer uma escalada. Saímos bem cedo para dar 
tempo de voltar, a rocha ainda estava úmida, 
subi uns 5 metros quando escorreguei e cai, 
quebrei o pé e tive de ficar uns três meses 
sem fazer qualquer esporte”.

Em outra ocasião, ao escalar a Pedra 
Ana Chata, em São Bento do Sapucaí – que 
Daniel considera uma das mais expostas que 
já enfrentou -, ele prendeu a corda no grampo, 
já estava a uns 30 metros do chão, continuou 
subindo, mas não encontrava o próximo. “Foi 
f..., eu subi mais uns 15 metros e não achava, 
pensei, se eu cair daqui serão 15 metros até o 
grampo e mais quinze metros de corda, uma 
queda muito complicada. Naquele dia fiquei 
realmente com medo, até encontrar o outro 
ponto de apoio. Coloquei a corda e fiquei uns 
tantos minutos ali para baixar a adrenalina”.

Na Recap, ele conta, que esse esporte já 
começa a contagiar os colegas. “Tem várias 
pessoas do meu turno e de outros, que estão 
indo junto em trilhas e escaladas, isso é muito 
legal, um esporte pouco conhecido no Brasil 
começa a atrair as pessoas”. 

por Norian Segatto

Cume da via Vulcano 180m, Andradas 
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Em diversas cidades de todo 
o planeta, pessoas de diferentes 
matizes ideológicos saíram às ruas 
na sexta-feira, 20, para protestar 
contra o aquecimento global, as 
mudanças climáticas e a destruição 
da Amazônia, na “Greve global pelo 
clima”. O movimento mundial foi 
inspirado pela jovem ativista sueca 
Greta Thunberg.

Governo ofi cializou a cessão de Betânia 
Rodrigues Coutinho pela Petrobrás para as-
sumir o cargo de assessora na Secretaria 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(SPG) do Ministério de Minas e Energia (MME). 
Apesar de ser eleita como representante dos 
trabalhadores no Conselho de Administração, 
em 2016, Betania votou quase sempre ali-
nhada à gestão.

Por ocasião da Greve global pelo clima, 
a FUP e a FNP lançaram um manifesto 
avaliando que a privatização da Petrobrás 
pode trazer mais consequências negativas 
para o meio ambiente. Sem controle social, 
com trabalho precarizado, as chances de 
desastres aumentam muito. Leia o ma-
nifesto pelo site do Unifi cado.

Mesmo após o término das 
eleições, a rede de fake news 
criada para apoiar Bolsonaro 
continua ativa. O portal UOL 
analisou mais de 1600 contas 
e confirma que 80% dessa rede 
continua disseminando mentiras 
a favor do governo. Por falar em fake, é mentira que se você digitar 
sua senha ao contrário num terminal de banco isso acionará a polícia. 

O governo dos EUA enviou carta ao 
brasileiro e outros países com governos 
reacionários (como Iraque e Arábia 
Saudita) para criar uma “frente” para 
combater, na ONU, a ampliação de 
direitos sexuais – como leis mais rígidas 
contra a homofobia. Qual resposta você 
imagina que Bolsonaro dará ao seu 
chefe do norte?

A ONU vetou o discurso do Bra-
sil na Cúpula para Ação Climática 
das Nações Unidas, que ocorre na 
segunda-feira, 23, em Nova Iorque. 
O veto ocorreu devido ao Brasil não 
apresentar um plano para aumen-
tar o compromisso com o clima. 
Ao todo, 63 países devem proferir 
discurso na ONU, entre eles, França 
e Reino Unido.

A Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) nº 
06/2019, nome da reforma 
da Previdência, deve ser vo-
tada em primeiro turno no 
plenário do Senado nesta ter-
ça-feira, 24, segundo previsão 
da presidente da Comissão de 
Constituição de Justiça (CCJ), 
senadora Simone Tebet (MDB-
-MS). A votação em segundo 
turno deve ser realizada no 
dia 10 de outubro.

O Governo Bolsonaro 
reduziu em quase 60% o 
repasse de medicamen-
tos contra a tuberculose 
para São Paulo. Como re-
sultado, a prefeitura da 
cidade orientou a rede de 
saúde a não iniciar ne-
nhum novo tratamento 
de tuberculose latente em 
crianças visando priorizar 
os casos de contaminação ativa da doença. Não há prazo para regula-
rização dos estoques pelo Ministério da Saúde.

ONU VETA DISCURSO GREVE PELO CLIMA

RETRIBUIÇÃO A BONS SERVIÇOS

MUNDO FAKE SIM SENHOR, TIO SAM

O CLIMA E A PETROBRÁS

REFORMA DA PREVIDÊNCIA MENOS SAÚDE

RAPIDINHAS
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