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O Tribunal de Justiça de São Paulo 
inocentou, por falta de provas, o 
petroleiro e ex-prefeito de Campinas, 
Demétrio Vilagra, no caso de esquema de 
corrupção da Sanasa. 
PÁGINA 2

Governo desmonta a 
Fundacentro e extingue 
todas as comissões 
tripartites, como a do 
benzeno. 
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Nesta terca-feira, FUP, FNP e Petrobrás se reúnem com o TST 
para tentar chegar a um consenso em relação ao Acordo Coletivo. 
Nacionalmente, a categoria rejeitou a terceira contraproposta da 
empresa, resistiu aos assédios e ameaças e está unida e fi rme 
enfrentando mais essa batalha.

Empresa que presta serviços para a 
Transpetro demite trabalhador que usa 
plano de saúde. 
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►  // CHARGE

TJ INOCENTA DEMÉTRIO 
VILAGRA NO CASO SANASA

Jornal petroleiros2 

O Tribunal de Justiça de São Paulo ino-
centou, na quinta, dia 5, por falta de pro-
vas, o petroleiro e ex-diretor do Sindicato 
de Campinas, Demétrio Vilagra. Demétrio 
estava sendo processado após assumir a 
prefeitura de Campinas, devido ao afasta-
mento do ex-prefeito Dr. Hélio, em 2011. 
Demétrio fi cou à frente do executivo de 
23 de agosto a 21 de dezembro de 2011, 
quando foi cassado pela Câmara Municipal. 

O enredo dessa história, de proporções 
kafknianas, erros grotescos e perseguições 
políticas e midiáticas, deixaremos para con-
tar na próxima edição, com uma entrevista 
exclusiva com Vilagra. 

À época, Demétrio foi cassado por que-
bra de decoro, acusado de envolvimento 
no esquema de corrupção do Dr. Hélio. O 
relatório feito pelos vereadores o acusou 
de saber das ações de desvio público na 
empresa municipal de saneamento e de não 
fazer nada para impedir as irregularidades. 
Demétrio chegou a ser preso e teve seus 
bens bloqueados até hoje.

Na mesma ação, o Tribunal de Justiça 
condenou a ex-primeira dama, Rosely Nas-
sim Santos, esposa do ex-prefeito Dr. Hélio, a 
17 anos de prisão. Ela foi acusada de chefi ar 
a quadrilha que desviou dinheiro público 
da Sanasa, durante o mandato do marido. 

Não adiantou a alta gestão da Petrobrás 
pressionar, promover assédio em massa, 
orientar gerentes para irem às assem-
bleias votar e intimidar. Ao fi nal de uma 
tensa semana de assembleias nas duas 
refi narias, prédios administrativos, UTEs 
e terminais da Transpetro espalhados por 
todo o Estado, a categoria, por ampla 
maioria, recusou a contraproposta feita 
pela empresa (que retirava e rebaixava 
direitos), foram quase 72% dos votos 
contra e apenas 24% a favor, com 4% 
de abstenções. 
A proposta de ir para a greve caso as 
negociações não cheguem a um consenso 
obteve aprovação de 55% dos petroleiros 
e petroleiras; 33% foram contra e 12% 
se abstiveram.
Esses números mostram a consciência 
de luta da categoria, mas são insufi -
cientes para transmitir o clima de cada 
assembleia, a ansiedade e nervosismo, o 
cansaço nas expressões dos dirigentes, 
que conduziam assembleias de uma ma-
drugada a outra, cobrindo nossa extensa 
base territorial de representação.
Em todo o país essa realidade se repetiu 
e a proposta da Petrobrás foi rejeitada 
nacionalmente.
Com esse resultado e a intermediação do 
Tribunal Superior do Trabalho, a FUP e 
a FNP voltaram à mesa de negociação, 
que iniciou no dia 4 e se completa nesta 
terça-feira, 10. 
Vamos negociar até à exaustão, buscar 
o melhor acordo possível para a catego-
ria, resistir aos desmontes promovidos 
por essa gestão, mas não vamos aceitar 
ser humilhados com uma proposta goela 
abaixo, que retire nossos principais direi-
tos e abra caminho para a privatização 
da companhia.
Se for necessário, iremos à greve. 

CATEGORIA DIZ NÃO A 
PERDAS DE DIREITOS E 
SIM À MOBILIZAÇÃO
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EDITORIAL JUSTIÇA

Demétrio: ainda estou atônito com a decisão, mas muito feliz e aliviado, sempre tive a consciência limpa



A MORTE COMO POLÍTICA   
DE GOVERNO
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Criada em 1966, a Funda-
centro, originalmente nomina-
da Fundação Centro Nacional 
de Segurança, Higiene e Medi-
cina do Trabalho e, a partir de 
1978, Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Me-
dicina do Trabalho desenvolve, 
ao longo de sua história um 
dos mais importantes traba-
lhos em pesquisa sobre as 
condições dos ambientes de 
trabalho, e prevenção de saú-
de do trabalhador. “Estudos da 
Fundacentro foram a base, por 
exemplo, para o acordo do ben-
zeno”, cita o coordenador da 
Regional Mauá do Unifi cado, 
Auzélio Alves.

A Fundacentro foi responsá-
vel pela formação dos primeiros 
engenheiros, técnicos de segu-
rança do trabalho, enfermeiros 
e auxiliares de enfermagem do 
trabalho do Brasil. A entidade 
forma profi ssionais, qualifi ca 
as atividades de cipistas, atua 
com as comissões tripartites 
nas questões de saúde laboral, 
publica trabalhos científi cos e 
é uma referência internacional 
nas melhorias das condições de 
saúde nos locais de trabalho.

Tudo isso, entretanto, está 
em risco. Pesquisadores da 
entidade denunciam que o go-
verno Bolsonaro está agindo 
deliberadamente para desmon-
tar as políticas de proteção à 
saúde e segurança do traba-
lhador, incluindo nesse ataque 
a Fundacentro. A portaria nº 
972/2019, publicada no dia 
21 de agosto, extingue todas 
as comissões tripartites, entre 
elas as de Saúde e Segurança 
no Trabalho (SST) e do benzeno 
(CNPz). 

“O governo anunciou que 
maioria dos servidores ter-
ceirizados será dispensada, a 
Fundação está proibida de con-
tratar serviços de manutenção, 
de informática, está tudo muito 
confuso aqui, isso afeta todo o 
nosso trabalho”, denuncia um 
pesquisador da Fundacentro, 
que preferiu não se identifi car. 

Outra servidora informa que 
a gráfi ca da entidade (respon-
sável por diversas publicações 
científi cas e de orientação) foi 
fechada, assim como imóveis 
localizados em várias regiões 
(se isso te lembrar a Petrobrás 
não é mera coincidência) e um 

terreno ao lado da sede, que 
deveria abrigar um grande la-
boratório, foi colocado à venda 
para virar, defi nitivamente, es-
tacionamento ou algum prédio 
comercial.

Sem pessoal de suporte, 
sem manutenção ( já é 
possível perceber no prédio 
da Fundacentro, em Pinheiros, 
Zona Oeste da capital, vários 
pontos de infi ltração de água) e, 
principalmente, sem concurso 
público para repor pessoal 
científi co que se aposenta, o 
futuro da Fundacentro é incerto 
e isso afeta, diretamente, a 
saúde de todos os trabalhadores 
do país. “O que estamos vendo 
é a morte como política de 
governo, porque quando se 
corta verbas do SUS, acaba 
com as comissões, desmantela 
a  Fundacent ro,  l ibera 
agrotóxicos e destrói o meio 
ambiente, esse governo está 
decretando que muitas pessoas 
irão morrer em consequência 
direta de suas ações”, se exalta, 
ao falar, outra pesquisadora, 
quase às lágrimas: “Bolsonaro 
prometeu destruir o Brasil e 
está cumprindo”.  

FUNDACENTRO

O FIM DAS 
COMISSÕES 
TRIPARTITES

A portaria 972, de 21 de agos-
to (http://www.in.gov.br/web/dou/-/
portaria-n-972-de-21-de-agosto-
-de-2019-211908255) contém ape-
nas dois artigos: o primeiro revoga 
75 portarias, publicadas entre 1998 
e 2018, que criavam as dezenas de 
comissões tripartites, de diversas 
áreas, em funcionamento no país. O 
segundo artigo é o tradicional, “esta 
portaria entra em vigor imediata-
mente”. Ou seja, em uma única ca-
netada, o governo eliminou mais de 
20 anos de construção de relações 
entre trabalhadores, empresários e 
governos. 

Uma dessas comissões extintas, 
e que diz respeito diretamente ao 
trabalho petroleiro, é a Comissão 
Nacional Permanente do Benzeno 
(CNPBz), responsável por importan-
tes acordos, que organizava as po-
líticas para as comissões estaduais 
e regionais.

Por conta dos acordos da CNPBz, 
ao longo desses anos houve um 
enorme avanço no controle am-
biental nos locais de trabalho, na 
conscientização dos trabalhadores 
sobre os riscos à exposição, melhor 
compreensão do nexo causal e dos 
limites de tolerância da exposição 
a agentes cancerígenos, como o 
benzeno. 

“Tudo isso pode se perder e a 
curva de mortes por exposição vol-
tar a crescer. O atual governo é o 
grande responsável por isso, mas 
quem votou nele também tem sua 
parcela de responsabilidade”, avalia 
Auzélio Alves, diretor do Unifi cado 
e que fazia parte da bancada dos 
trabalhadores da CNPBz. 

Pesquisadores denunciam que o governo Bolsonaro está agindo
deliberadamente para desmontar as políticas de proteção à saúde e 
segurança do trabalhador
por Norian Segatto

DESMONTE



Fonte: (Pécora, André. Ponte Preta: a torcida que tem um time / André Pécora, Stephan Campineiro. Campinas.SP – editora Pontes, 2010).
José Carlos Nogueira de Castro - Advogado e Conselheiro da Ponte Preta

DUPLA 52
Norton Cardoso (FUP/
Sindipetro-NF) - titular

André Luis Araújo Santana 
(FUP/Sindipetro-BA) – suplente

DUPLA 54
Fernando Siqueira (FENASPE/
AEPET) - titular

Helio Liborio (FUP/Sindipetro-
RS) – suplente

Conselho Fiscal

 

DUPLA 42
Claudio da Costa Oliveira 
(FENASPE/AEPET) - titular

Agnelson Camillo (FNP/
Sindipetro-AM/PA) - suplente

CANDIDATOS DA 
CHAPA UNIDADE EM 
DEFESA DA PETROS:
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A empresa Araubras, que tem contrato com os 
terminais da Transpetro, demitiu alguns motoris-
tas e realizou mudanças na escala dos turnos, com 
diminuição das folgas para esses profi ssionais. 
Os que não foram demitidos estão acumulando 
o trabalho dos demais, em uma evidente preca-
rização do trabalho. 

O mais bizarro foi o critério de demissão: cor-
taram a cabeça daqueles que tinham apresentado 
mais gasto com plano de saúde, independente-
mente da qualidade com que desempenhavam a 
função. Os que tinham dependentes e utilizavam 

o plano, foram demitidos.
Para o coordenador da Regional São Paulo do 

Unifi cado, Felipe Grubba, há muitos problemas 
nessa postura da Araubras. “Com a sobrecarga de 
trabalho, aumenta o risco de algum acidente, pois 
os motoristas passam a trabalhar mais cansados, 
com menos intervalos de folgas. Fica evidente 
a tentativa dessa boca de porco de diminuir o 
custo da sua folha de pagamento e lucrar mais”, 
afi rma Grubba.

Nesta quinta-feira, o Sindicato se reúne com 
a gerência da Transpetro para tratar desse caso.

PARTICIPE

Acontecem até o dia 16 as elei-
ções para os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal da Petros. A FUP, FNP e 
outras entidades apóiam a chapa 
Unidade em Defesa da Petros. Os 
participantes e assistidos irão eleger 
duas duplas de titular e suplente 
para o Conselho Deliberativo e uma 
dupla para o Conselho Fiscal. Os 
eleitos terão mandatos de quatro 
anos. A votação pode ser feita por 
aplicativo, pelo Portal Petros ou por 
telefone. 

ELEIÇÃO PETROS ARAUBRAS DEMITE E PRECARIZA

TRANSPETRO

À medida que o futebol penetrava na sociedade, 
os opositores ao jogo também se manifestavam. 
Um dos críticos mais ferrenhos era o escritor Lima 
Barreto: “Percebi logo existir um grande mal que 
a atividade mental de toda uma população de 
uma grande cidade fosse absorvida para assunto 
fútil e se absorvesse nele; escrevi também que 
eles cultivavam preconceito de toda a parte; foi 
então que me insurgi”.

Preocupada com um encontro de diferentes 
classes sociais em campo, a elite alegava que o 
futebol só poderia ser praticado por pessoas de 

mesma educação e cultivo, caso contrário nunca 
chegaria a ser uma diversão.

Em 13 de maio de 1927, aniversário da Abolição 
da Escravatura, um jogo inédito agitava o gramado 
da chácara da Floresta, em São Paulo. Pela pri-
meira vez, negros e brancos se enfrentavam numa 
partida de futebol, um contra o outro. Mas entre 
os elencos havia uma diferença gritante. A equipe 
de atletas brancos era composta pelos jogadores 
dos principais clubes da divisão de elite, enquanto 
a negra reunia atletas das divisões inferiores.

Quando a bola rolou, o favoritismo dos brancos 
foi para o espaço. Derrota por 3 a 2, para delírio 
do público presente. O jogo se repetiu por mais 
de uma década e, a cada vez, maior era a surra. 
Em 1930, 4 a 0 para os negros.

A Ponte Preta é a pioneira na instituição da 
democracia racial no futebol brasileiro, é inegável 
que o primeiro jogador negro do futebol brasileiro 
nasceu nos colos da centenária “Nega Véia”. Além 
de ser o mais antigo clube em atividade ininter-
rupta no país, de ter um estádio construído pela 
sua própria torcida e de ter instituído a primeira 
democracia racial do futebol brasileiro, a Ponte 
Preta é também pioneira em outro assunto: é o 
único time do Brasil que ostenta a macaca como 
mascote.
(Leia o artigo completo no site do Sindicato)

DEMOCRACIA RACIAL 
NO FUTEBOL

ARTIGO

Macaca, símbolo da centenária Ponte



Após históricas assembleias, que enfren-
taram o assédio da alta gestão, a FUP e a 
FNP voltaram a se reunir com representantes 
da empresa na busca de consensos para o 
Acordo Coletivo da categoria. 

Na semana passada ocorreram duas reu-
niões: no dia 4 a Petrobrás se reuniu com 
o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e no 
dia seguinte foi a vez de a FUP e a FNP 
se encontrarem com o juiz do Tribunal. “As 
duas federações cumpriram aquilo que foi 

estabelecido pelo Tribunal, que é participar 
das reuniões de intermediação, na busca de 
um entendimento que preserve os direitos 
fundamentais da categoria petroleira”, de-
clarou o coordenador nacional da FUP. José 
Maria Rangel.

Após esses reuniões em separado, nesta 
terça-feira, dia 10, FUP, FNP e Petrobrás se 
encontram cara a cara no TST para tentar 
chegar a algum acordo. Por enquanto, a em-
presa não apresentou nenhuma nova proposta, 

e a que está aí foi rejeitada pela categoria. 
O ACT foi prorrogado (vencia em 1 de se-

tembro) por 30 dias. “Nossa categoria está 
vivendo momentos decisivos, as assembleias 
mostraram nossa força e disposição de luta, 
não vamos arredar pé de nossos direitos e 
vamos resistir contra todas as propostas de 
privatização da Petrobrás, essa empresa é do 
povo brasileiro, não de um governo”, afi rma o 
coordenador do Unifi cado, Juliano Deptula, 
que complementa: “Estamos fi rmes na luta!”.

CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

HORA DE UNIÃO TOTAL
Nesta terça-feira, FUP, FNP e Petrobrás se reúnem com o Tribunal Superior do Trabalho na busca de um en-
tendimento para o Acordo Coletivo de Trabalho da categoria
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Mesa de negociação



DICAS CULTURAIS

ALY GUIMARÃES, Destilação/Replan

► Recomendo “Por que as nações 
fracassam”, de Daron Acemoglu e 
James Robinson, porque mostra 
como sistemas políticos repressivos 
destroem a economia.

RENATO “DODÔ” DA SILVA BRAZ, 
aposentado da Instrumentação/Replan

► Gosto das músicas da jovem 
guarda e uma das minhas preferidas 
é “Suburbano Coração”, de Chico 
Buarque.

STEVE AUSTIN CAMPOS ROSA, 
HDT/Replan

► Eu gosto muito da série 
“Privacidade Hackeada”, por causa 
do atual contexto hiperinfl uenciado 
pelas redes sociais.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

A QUEDA 
DO GIGANTE

O Palmeiras montou um time milionário 
para enfrentar (e vencer) quatro competições: 
o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a 
Libertadores e o Brasileirão. Foi eliminado 
nas três primeiras e está em queda livre 
na última. A cabeça do poderoso Felipão 
rolou após a derrota para o Flamengo, na 
mesma semana em que foi eliminado pelo 
Grêmio, na Libertdadores.

Consultamos alguns analistas esportivos 
para entender as causas dessa vertiginosa 
queda de um time quase imbatível até a 
parada da Copa América. Confi ra algumas 
análises.

Falta de opções táticas – O esquema 
de Felipão era considerado “engessado” 
e “previsível”, assim que os adversários 
assimilaram, fi cou fácil anular.

Elenco rico, problemas gigantes – 
Com muitas estrelas (e fortes esquemas 
empresariais), Felipão teve de promover 
rodízio de jogadores, sem formar uma base 
defi nitiva. 

Clube quermesse – O time continua 
a ser administrado por velhos métodos 
de cartolas, com um estádio arrendado 
para shows e ingressos exorbitantes, que 
afastam a massa alviverde mais pobre. 

Contratações erradas – Gastou muito 
e gastou mal, essa é a sensação ao chegar 
quase ao fi nal da temporada sem um 
grande centroavante, com jogadores que 
entraram e saíram sem ninguém perceber 
e outros que pouco acrescentam ao time.

Exposição apresenta 60 pinturas, 2 desenhos e 34 tecidos de diferentes épocas e origens

A nova exposição do Museu de Arte de São 
Paulo (Masp) Histórias das mulheres apresenta 
quase cem trabalhos, que datam do século 1 ao 
19. Como o título indica não se trata de uma 
única história, mas de muitas, narradas por 
meio de obras feitas por mulheres que vive-
ram no norte da África, nas Américas (antes e 
depois da colonização), na Ásia, na Europa, na 
Índia e no território do antigo Império Otomano.

É difícil falar de histórias feministas antes 
do século 19, por isso a exposição trará de 
histórias das mulheres. Segundo a curadoria, 

“olhar para as artistas dessa época, hoje, nos 
ajuda a estabelecer genealogias feministas. 
O encontro com essas várias precursoras nos 
convida, a repensar as hierarquias da história 
tradicional, que costuma celebrar a arte como 
uma atividade de homens brancos e europeus”. 

A exposição, que fi ca até 17 de novembro, 
apresenta 60 pinturas, 2 desenhos e 34 tecidos 
de diferentes épocas e origens.

Masp – Av. Paulista, 1578
Até 17 de novembro de 2019
Consultar horários e valores de ingresso

Feiras de livros sempre foram espaços de-
mocráticos, de debates de ideias – às vezes 
antagônicas – mas com respeito. O prefeito do 
Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, demonstrou, 
na semana passada, que a cabeça dos con-
servadores do Brasil ainda não saiu da Idade 
Média. Na quinta-feira, 5, o Crivella ordenou 
que um gibi da Marvel, contendo um beijo 
entre dois super-heróis, fosse apreendido.

O caso, que recebeu críticas internacionais e 
mobilizou a sociedade, continuou a se desen-
rolar nos dias seguinte. Uma liminar concedida 
no dia seguinte impediu o confi sco das obras, 
mas no sábado, 7, O desembargador Claudio 
de Mello Tavares, presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu a liminar. 

Pouco adiantou, o gibi se esgotou em pou-
cas horas, o youtuber Felipe Neto comprou 14 
mil exemplares e distribui gratuitamente na 
entrada da Bienal. A sociedade precisa reagir 
rapidamente às trevas da censura.

HISTÓRIAS DE ARTISTAS MULHERES

CRIVELLA É UM SER MEDIEVAL
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VIDA DE PETROLEIRO

Em tempos difíceis, de ataques à Petrobrás 
e rebaixamento de direitos, sair de bike por 
trilhas e estradas, em meio à natureza, passou 
a ser um dos momentos mais relaxantes para 
Adamec Seccoli, que trabalha há 13 anos no 
setor de Inspeção de Equipamentos (IE) da 
Replan. “Pedalar faz muito bem pra cabeça 
e ajuda a manter a sanidade, principalmente 
nessa época estressante que estamos vivendo”, 
afirma ele.

A magrela sempre fez parte da vida desse 
campineiro, que começou a pedalar aos sete 
anos e, com 13, teve sua primeira grande 
aventura, que ele jura que até hoje sua mãe 
não sabe. “Eu e um amigo de 12 anos fomos 
de Joaquim Egídio para Itatiba e depois não 
tínhamos força para voltar. Não levamos 
comida, água, nada. Nossa sorte é que um 
tio do meu amigo morava na cidade e nos 
emprestou dinheiro. Voltamos de ônibus e 
levamos as bikes no bagageiro”, lembra.

Depois dessa aventura, Adamec conta que 
nunca mais parou de pedalar. Ele mora a cerca 
de 30km da refinaria e, muitas vezes, vai 
trabalhar de bike, um trajeto que dura mais 
de uma hora. Nas folgas também costuma 
sair para pedalar com os colegas da Replan, 
mas ele afirma que sua companhia preferida 

é a esposa, Aline. “Ela pedala mais do que eu, 
que tenho que me esforçar para acompanhá-
la”, garante.

Um dos lugares mais marcantes para o 
petroleiro e que ele costuma ir com frequência 
é a trilha Curumim, em Joaquim Egídio. Em 
2013, Adamec sofreu uma queda muito grave 
nesse percurso e teve fraturas na bacia e 
clavícula e trinca na face. “Meu capacete ficou 
destruído. Fiquei duas horas no chão, urrando 
de dor, aguardando pela chegada do resgate”.

Por sorte, ele não precisou passar 
por cirurgia, mas foram quatro meses de 
reabilitação, incluindo 60 dias de cadeira de 
rodas e muletas. Depois de recuperado, Adamec 
fez questão de voltar à trilha, onde sofreu o 
acidente. “Nesse dia caiu uma tempestade 
homérica e a sensação foi muita estranha. 
Passou um filminho na minha cabeça, mas eu 
tinha que vencer o medo. Gosto de voltar lá 
para sempre superar o meu trauma”, enfatiza.

O petroleiro é tão fã de bicicleta que, em 
2016, ele foi para as Olimpíadas do Rio de 
Janeiro assistir as provas de mountain bike 
e já garantiu as passagens sua e da esposa 
para Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos em 
2020. “Vamos assistir provas de ciclismo de 
estrada e alugar bikes para pedalar no Japão”, 

revela ele, que sempre viaja acompanhado 
das parceiras de trilha e estrada. “Tenho uma 
mountain bike e uma speed”, destaca.

Técnico e tecnólogo em mecânica, Adamec 
sempre gostou de montar bicicletas e “mexer” 
nas magrelas dos amigos. Em julho, nas suas 
férias, ele decidiu fazer um curso de mecânico 
de bike, na escola Park Tool, que é a maior 
fabricante de ferramentas de bicicletas do 
mundo. Ele fez 20 dias corridos de aulas e 
estagiou em uma bicicletaria. Foi aprovado 
na prova prática e hoje possui certificado 
internacional.

“Eu já montava bikes há muito tempo, mas 
agora eu sei como fazer da forma correta. As 
bicicletas estão cada dia mais sofisticadas e 
exigem mais conhecimento”, diz ele. Enquanto 
Adamec é o mecânico dos amigos bikers, sua 
esposa é a “conselheira” das amigas ciclistas. 
Aline passa orientações para as mulheres que 
gostam de pedalar. Ela tem até um insta com 
as dicas: @minhabikecorderosa.

Adamec ainda não criou um insta, mas já 
pensa nessa possibilidade. Enquanto isso não 
acontece, ele passa suas dicas tête-à-tête 
mesmo. “Se alguém quiser conversar e tirar 
alguma dúvida é só me procurar que a gente 
bate um papo”, finaliza o petroleiro.

por Alessandra Campos

Adamec Seccoli, paixão por bike desde criança

PEDALAR
PARA MANTER 
A SANIDADE
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A Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre censurou a exposição 
de charges, Independência em 
Risco; pois em um dos trabalhos, 
do cartunista Lattuf, Bolsonaro 
aparece lambendo as botas de 
Donald Trump. O vereador Marcelo 
Sgarbossa criticou a decisão da 
casa, segundo ele, a charge é uma 
crítica política à subserviência do 
atual governo e não se trata de 
ofensa pessoal.

O procurador Deltan Dallagnol con-
siderou se candidatar ao Senado nas 
eleições de 2018, revelam mensagens 
trocadas via Telegram e divulgadas pleo 
Intercept. Dallagnol chegou a se consi-
derar “provavelmente eleito” e avaliou 
a possibilidade de “o MPF lançar um 
candidato por Estado” — em evidente 
atuação partidária do Ministério Público 
Federal, proibida pela Constituição.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e o Instituto Vladi-
mir Herzog fi zeram, no dia 10/9 
uma denúncia formal à ONU 
contra o governo Bolsonaro, 
por retrocesso na democracia e 
apologia à ditadura militar. Entre 
as informações repassadas à 
ONU estão as ações do gover-
no para esvaziar a Comissão de 
Desaparecidos políticos.

Para ampliar a luta por um Brasil 
soberano foi lançada no dia 4, em 
ato na Câmara dos Deputados, a 
Frente Parlamentar Mista em De-
fesa da Soberania Nacional, do 
Emprego e Contra as Privatizações 
em ato realizado na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. Diversas 
entidades sociais, sindicais e perso-
nalidades políticas, como Fernando 
Haddad, Dilma Rousseff  e Guilherme 
Boulos participaram do evento.

O geólogo e ex-diretor de EP 
da Petrobrás, Guilherme Estrella, 
considerado o “Pai do Pré-Sal”, 
declarou que “Os proprietários 
da Petrobrás somos nós, o 
povo brasileiro, que está sendo 
roubado, Está sendo saqueado 
nos seus direitos de proprietário 
da Petrobrás por um governo 
que quer esquartejar o sistema e vender as refinarias”. www.cut.org.
br/noticias/o-povo-brasileiro-esta-sendo-saqueado-alerta-o-
pai-do-pre-sal-86ef

Apenas no Rio de Janeiro, 
140 investigações estão paradas 
no Departamento de Combate à 
Corrupção, ao Crime Organizado 
e à Lavagem de Dinheiro, após 
o presidente do STF, Dias Toff oli, 
interromper em todo o país 
inquérito embasado em relatórios 
de inteligência fi nanceira que não 
tivessem autorização judicial. A medida paralisa as investigações sobre 
o assassinato de Marielle Franco e benefi cia Flávio Bolsonaro, entre 
outras consequências.

No dia 30/08 os trabalhadores da 
Fafen-BA e da Braskem sentiram 
forte odor de Amônia devido a um 
vazamento ocorrido durante os pre-
parativos para a hibernação da Fá-
brica de Fertilizantes. O alarme não 
soou, mas equipes de evacuação se 
dirigiram à portaria. Parte do ADM 1 
da Braskem foi esvaziado devido ao 
vazamento, segundo informações da 
Central de Comunicação da empresa.

O governo baixou no 
dia 4/9 portaria 1001/19 
instituindo um Grupo de 
Trabalho “com o objetivo 
de avaliar o mercado de 
trabalho brasileiro sob a 
ótica da modernização 
das relações trabalhistas 
e matérias correlatas”. 
O GT, composto apenas 
por juristas alinhados ao 
espectro ideológico do governo, vai elaborar, também, mudanças na 
atividade sindical.  Confi ra a íntegra em http://bit.ly/2kmAhpX

BRASIL SOBERANO LAMBE BOTAS CENSURADO

AMBIÇÕES A JATO DEMOCRACIA EM RISCO

O BRASILEIRO ESTÁ SENDO SAQUEADO JUSTIÇA PARALISADA

VAZAMENTO NA BRASKEM BAHIA MAIS ATAQUES AOS SINDICATOS

RAPIDINHAS
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