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PETROBRÁS 66 ANOS

Edital de convocação de assembleias 
sobre a campanha reivindicatória. Confi ra 
o dia e horário de seu local de trabalho. 
PÁGINA 2

FUP e TST pedem prorrogação do 
ACT, Petrobrás rejeita e categoria 
irá decidir em assembleia rumos da 
campanha.
PÁGINA 3

Petroleiros e movimentos populares e estudantis participaram de ato, no dia 3, em frente à Repar (Paraná) para comemorar o aniversário 
da Petrobrás denunciando as tentativas de privatização e desmonte da empresa. A Repar é uma das refi narias na mira do “plano de 
desisvestimento”. Cerca de 1.500 pessoas participaram do ato.

Benzeno mata. Dia 5 de outubro 
é o dia nacional de combate à 
exposição ao produto.
PÁGINA 4
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS

CALENDÁRIO DAS ASSEMBLEIAS
TERMINAIS REPLAN TERMELÉTRICAS

RECAP ESCRITÓRIOS E TBG

SEDES REGIONAIS

►  // CHARGE
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Pelo presente edital, a di-
retoria colegiada do Sindicato 
Unifi cado dos Petroleiros do 
Estado de São Paulo, inscrito 
no CNPJ sob

N° 07.550.157.0001-30, em 
conformidade com as dispo-
sições constantes no artigo 
57, do Estatuto do Sindicato, 
convoca os

trabalhadores da Petróleo 
Brasileiro S.A – PETROBRÁS, 
Petrobrás Transporte S.A – 

TRANSPETRO e Transporta-
dora Brasileira

Gasoduto Bolívia-Brasil 
S.A - TBG, para assembleias 
gerais extraordinárias a serem 
realizadas nos dias, horários 
e locais

abaixo discriminados, para 
discutir, apreciar e deliberar 
sobre a seguinte pauta: 1) 
Rejeição da proposta apre-
sentada pelo TST

no dia 19/09; 2) Aprova-

ção dos itens encaminhados 
ao TST, em 26/09, como me-
lhoria à proposta do Tribunal; 
3) Condicionar

a assinatura da eventual 
aprovação das propostas às 
assinaturas dos acordos co-
letivos de trabalho das sub-
sidiárias e da

Araucária Nitrogenados; 4) 
Caso não ocorra negociação, 
greve à partir da zero hora do 
dia 26/10. 

8/10 - Terça Feira
Term. de Brasília 
às 7h30

8/10 - Terça Feira
Grupo 3 às 23h30

9/10 - Quarta-Feira
Turno B às 15h e 
Turno A às 23h

9/10 - Quarta-Feira
Term. de Senador 
Canedo às 7h30

9/10 - Quarta-Feira
Grupo 5 às 7h30 e 
Grupo 2 às 15h30

9/10 - Quarta-Feira
G1 - LCP às 6h e 
G4 - LCP às 6:30h
HA - LCP às 7h
G3 - LCP às 22h e 
G2 - LCP às 22:30h

15/10 - Terça-Feira
Term. de Guararema 
às 7h30
Term. de Uberlândia 
às 7h30
Term. de Uberaba 
às 13h30

15/10 - Terça-Feira
UTE FEG às 7h

14/10 - Segunda-Feira
Term. de Barueri 
às 7h
Term. de Guarulhos 
às 7h

14/10 - Segunda-Feira
TBG Hortolândia às 8h
TBG Campinas - 
Norte e Sul às 13h
EDICON às 13h30
EDISP II às 13h30

15/10 - Terça-Feira
Sede Regional 
Mauá 11h

10/10 - Quinta-Feira
HA e Transpetro 
às 7h30
Grupo 4 às 15h30 e 
Grupo 1 às 23h30

10/10 - Quinta-Feira
Turno D às 7h e 
Turno E às 15h

17/10 - Quinta-Feira
ESBRAS às 13h30

17/10 - Quinta-Feira
Sede Regional São 
Paulo às 14h
Sede Regional 
Campinas às 17h

11/10 - Sexta-Feira
Turno C e HA às 7h

11/10 - Sexta-Feira
G5 - LCP às 6h

16/10 - Quarta-Feira
Term. de São Caetano 
do Sul às 7h30
Term. de Ribeirão 
Preto às 7h30

A categoria petroleira possui um excelente 
Acordo Coletivo, fruto de muitos anos 
de organização sindical, mobilização, 
negociações exaustivas e, quando 
necessário, greve. Em 1995, os petroleiros 
protagonizaram a maior greve de sua 
história, contra o governo FHC, que não 
cumpriu o acordo fi rmado com a categoria. 
Ao longo da gestão tucana diversos 
direitos foram retirados da categoria, mas 
a maioria retornou nos anos seguintes, 
com muita luta. Em 2015, novamente os 
trabalhadores e trabalhadoras do Sistema 
Petrobrás cruzaram os braços em defesa 
de suas conquistas.
Mais uma vez a categoria está sendo 
chamada à luta. A FUP, a FNP e seus 
sindicatos fi zeram todos os esforços para 
negociar e garantir a manutenção do atual 
ACT, sem retirada de direitos. A direção 
da empresa tem se mostrado infl exível 
e buscou junto ao TST a mediação da 
disputa. Fomos ao Tribunal, expusemos 
nossos argumentos queremos continuar 
negociando, mas não vamos abrir mão 
de direitos fundamentais conquistados 
por todos nós.
A partir desta semana, petroleiros e 
petroleiras de todo o país realizam 
assembleias para defi nir os rumos da 
campanha salarial e a proposta de GREVE 
caso a direção da Petrobrás feche as 
portas para qualquer diálogo. 
A situação do país e da empresa é grave, 
a democracia está sendo diariamente 
atacada pela milícia que assumiu o poder. 
Vamos resistir e defender a democracia 
sempre. Vamos defender nossos empregos 
e direitos, vamos defender a Petrobrás 
forte e pública. Se for preciso vamos 
novamente à greve. 
Participe das assembleias, seja o 
protagonista deste momento histórico 
de nossas vidas.

ACORDO OU GREVE

Editorial
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EDITORIAL

Compareça, opine, ouça os argumentos dos demais colegas e vote conscientemente pelo melhor 
para você, para a categoria petroleira e para a manutenção da Petrobrás pública e forte.

Todas as 
assembleias 
serão realizadas 
nas portarias 
das unidades 
e nas Sedes 
Regionais do 
sindicato em
segunda 
convocação, 
nos horários 
divulgados 
acima.



CATEGORIA VAI DECIDIR EM ASSEMBLEIA 
RUMOS DA CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
DA CAMPANHA 
REIVINDICATÓRIA 2019

Ao longo do processo negocial, até 
aqui, diversos documentos foram 
trocados entre a FUP/Sindicatos, 
Petrobrás e TST, na busca de um 
entendimento para a renovação do 
Acordo Coletivo. Todos os documen-
tos ofi ciais estão disponibilizados no 
site do Unifi cado.

Abaixo, segue uma relação de 
links para quem desejar acessar 
e conferir na íntegra esses docu-
mentos que fazem parte de nossa 
história.

Pauta FUP ACT - Sistema Pe-
trobrás

Documento encaminhado pela 
FUP para a Petrobrás, com as prin-
cipais reivindicações da categoria, 
defi nidas pela 8  PlenaFup. http://
bit.ly/2LR9PDF

Pauta FUP ACT - Araucária 
Nitrogenados

Documento com a pauta de rei-
vindicações para a Fafen.

http://bit.ly/2oXTPDF

Proposta de mediação TST
Carta da Petrobrás solicitando ao 

TST mediação da negociação do ACT.
http://bit.ly/2LRPDF

Documento FUP ao TST bus-
cando continuidade negociações

Resposta da FUP sobre a proposta 
de mediação feita pela direção da 
Petrobrás.

http://bit.ly/2Osrpdf

Documento FUP ao TST reali-
zação assembléias

Informe da FUP AP TST sobre rea-
lização de assembléias da categoria.

http://bit.ly/31PFpdf

TST solicita à Petrobrás a 
prorrogação do acordo

Documento do vice-presidente do 
TST solicitando à Petrobrás a pror-
rogação do ACT, conforme solicitado 
pela FUP. 

http://bit.ly/2Itppdf

Reposta da Petrobrás ao TST 
sobre a prorrogação do ACT

Petrobrás rejeita solicitação do 
TST.

http://bit.ly/2OqnPdf

ACT

por Norian Segatto
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Na quinta-feira, dia 3, o 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) encaminhou à Petrobrás 
o pedido formulado pela FUP e 
seus sindicatos para prorrogar 
o Acordo Coletivo até o dia 22 
de outubro, período em que as 
bases estarão realizando, na-
cionalmente, assembleias para 
defi nir os rumos da campanha. 

Em resposta, a Petrobrás 
negou o pedido: “Quanto à con-
cessão de nova prorrogação ao 
acordo coletivo, a PETROBRAS 
mantém a sua posição mani-
festada desde o início do pro-
cedimento e esclarece não ser 
possível estender mais uma vez 
a sua vigência”.

Para a diretoria do Unifi ca-
do essa postura intransigen-
te não condiz com a tradição 
negocial entre trabalhadores 
e empresa e revela, mais uma 
vez, a difi culdade da atual ges-
tão de tratar dos confl itos tra-
balhistas de maneira a buscar 
soluções de consenso. “A dire-
ção da Petrobrás incentiva o 
confl ito”, afi rma o coordenador 
da Regional Campinas, Gustavo 
Marsaioli.

Conselho Delibertativo
O Conselho Delibetativo (CD) 

da FUP esteve reunido para ava-
liar a proposta de conciliação 
apresentada no dia 19 de se-
tembro pelo vice-presidente do 
TST, ministro Renato de Lacerda 
Paiva e concluiu que diversos 

pontos ainda não atendem às 
reivindicações da categoria e 
signifi cam (ou sinalizam no mé-
dio prazo) perdas de direitos. 
Dessa forma, o CD orientou os 
sindicatos a propor para a ca-
tegoria a rejeição da proposta e 
a busca pela continuidade das 
negociações.

Greve 
Caso não haja avanços nas 

negociações, o Conselho Delibe-
rativo propõe que a categoria 
aprove greve a partir do dia 
26 de outubro. Esse é um dos 
pontos que estará em discussão 
nas assembleias que começam 
nacionalmente esta semana.

Assembleias
Para defi nir sobre essa ques-

tão e, principalmente, sobre os 
próximos e importantes passos 
da campanha reivindicatória, 
o Unifi cado está convocando 
assembleias em todas as suas 
unidades, a partir desta terça-

-feira, dia 8, com os seguintes 
pontos de pauta:

1) Rejeição da proposta apre-
sentada pelo TST no dia 19/09;

2) Aprovação dos itens en-
caminhados ao TST, em 26/09, 
como melhoria à proposta do 
Tribunal;

3) Condicionar a assinatu-
ra da eventual aprovação das 
propostas às assinaturas dos 
acordos coletivos de trabalho 
das subsidiárias e da Araucária 
Nitrogenados;

4) Caso não ocorra negocia-
ção, greve à partir da zero hora 
do dia 26/10.

Confi ra na página ao lado o 
Edital de Convocação das as-
sembleias, compareça, opine, 
ouça os argumentos dos demais 
colegas e vote conscientemente 
pelo melhor para você, para a 
categoria petroleira e para a 
manutenção da Petrobrás pú-
blica e forte.

RENOVAÇÃO DO ACT

Petrobrás se negou a prorrogar o ACT confi rme solicitado pela FUP ao 
TST. Participe das assembleias e ajude a construir o futuro 

Petroleiros e petroleiras em defesa do patrimônio público

Ato dia 3, em Curitiba
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BENZENO

CAMPINAS

Para relembrar a constante luta 
contra os efeitos do benzeno foi es-
tabelecido o dia 5 de outubro como 
dia nacional de luta contra a ex-
posição ao benzeno. A data é uma 
homenagem ao petroleiro (operador 
da RPBC) Roberto Viegas Kapra, ví-
tima de leucemia mielóide.

O Sindicato está distribuindo esta 
semana um boletim especial sobre 
o tema.

No dia 9 de novembro acontece, 
na Regional Campinas do Unifi ca-
do, a 12a FESTA DO CHOPP, evento 
que já se tornou tradicional entre 
a categoria. 

Os convites já estão sendo ven-
didos por R$ 30, se comprados até 
o dia 7 de novembro, às 17h, e R$ 
50 no dia do evento. Há um limite 
de 100 canecas, esgotada essa cota, 
a entrada na festa não dará direito 
à caneca de brinde.

A 12a Festa do Chopp acontece 
das 11h às 17h. A regional fi ca na 
Rua Cônego Manoel Garcia, 1010, 
Jd. Chapadão. Os ingressos podem 
ser adquiridos na secretaria do Sin-
dicato, das 11h às 17h. 

Mais informações pelo telefone 
(19) 3743-6144.

ESSE TROÇO MATA

VEM AÍ A 
TRADICIONAL 
FESTA DO CHOPP

Décadas atrás, quando o Coque começava a 
funcionar, havia um operador, já muito experiente 
na época, que tinha um ritual muito curioso ao 
colocar a “farda”. Antes de calçar as botas, pegava 
um rolo de papel e fazia rolinhos para colocar 
entre os dedos dos pés. Sempre da mesma forma, 
e depois os “enfaixava” com mais papel ainda. 
Ele, que trabalhava no setor em que o pessoal se 
autodenomina “meia preta”, dizia que aquela era 
a sua “meia descartável”.

A partir de então, passei a observar mais o cole-
ga e comecei a entender o porquê de tal ritual. Não 
é à toa que o pessoal desse setor tem o costume 
de usar meias pretas, pois há uma contaminação 
constante das botas e por consequência, das meias. 
Tentei fazer a minha primeira meia e todo o papel 

se desfez ao fi nal do turno. Vi então que precisava 
ter mais treinamentos na confecção das meias de 
papel. Logo, o mais experiente ensinou todas as 
técnicas de sua obra de arte: não podia ter muito 
papel entre os dedos, os rolinhos tinham que ser 
compridos o sufi ciente para entrelaçarem-se entre 
todos os dedos, as voltas do enfaixar deveriam, 
além de seguir um sentido 
certo, ter um determinado 
número correto, senão, ao fi m 
do turno a meia esfarelava ou 
o pé fi cava engessado. Muitos 
conhecem ou viram esta obra 
de arte. (Leia a íntegra do 
artigo no site do Sindicato, 
acessando o QR code).

Nova mudança na legislação trabalhista as-
sinada por Bolsonaro no dia 20 e publicada no 
Diário Ofi cial, na segunda, 23, vai gerar taxação 
em verbas rescisórias, como 13º salário, férias 
e horas extras fi xadas em acordos trabalhistas. 
A partir dessa norma, essas verbas passam a 
ter imposto de renda descontado, o que signifi ca 
menos dinheiro para o trabalhador.

A lei sancionada traz parâmetros mínimos do 
que deverá ser estipulado como verba indenizató-
ria, não poderá ter base de cálculo inferior a um 
salário mínimo por mês ou inferior à diferença 
entre a remuneração reconhecida como devida 
e a efetivamente paga pelo empregador. Com 

a mudança, o governo pretende abocanhar até 
R$ 20 bilhões nos próximos dez anos com a 
cobrança do IR.

MEIA PRETA

GOVERNO VAI COBRAR IR SOBRE VERBAS 
INDENIZATÓRIAS

IMPOSTO

REPLAN

Dias atrás, a Replan recebeu a visita da ge-
rente executiva industrial da Petrobrás, que che-
gou acompanhada de alguns gerentes de fora. 
A comitiva fez uma “inspeção” na unidade de 
destilação, ao lado de gerentes locais e do gerente 
geral da refi naria. 

Para surpresa de todos, o GG acessou a área 
sem luvas, que é procedimento de segurança. 
O detalhe é que o cumprimento dessa norma é 
exigido diariamente de todos nós, trabalhadores, 

sob ameaça de punição! 
Quando o GG percebeu a situação, colocou as 

mãos nos bolsos e acelerou o passo para sair 
da área e pegar suas luvas. E, claro, não levou 
nenhum puxão de orelha ou advertência. Ou seja, 
punição é só para o trabalhador. Para o punidor 
não há punição.

Braskem
O pessoal da Braskem está p... com a empresa. 

Segundo denúncias que chegaram para a Bronca 
do Peão, a empresa persegue funcionários ter-
ceirizados. Quem quiser se manifestar, escreva 
para o sindicato e envie sua denúncia

Revista na Recap
“Não entendo essa revista das mochilas na 

Recap, já passei por diversas UOs e só vi isso aqui! 
Sinto que desconfi am de mim o tempo inteiro, 
e que eu não quero o melhor para Petrobrás!” 
Essa bronca é antiga, diversos trabalhadores 
reclamam da revista permanente nas bolsas e 
mochilas. A gerência precisa explicar por que 
tanta desconfi ança.

QUEM PUNE O PUNIDOR?

BRONCA DO PEÃO

Texto por P.T., da Replan 

por Norian Segatto



A jornada começou na madrugada da quar-
ta (2) para quinta-feira, 3 de outubro, data em 
que a Petrobrás comemoraria 66 anos. Ônibus 
saindo das regionais Mauá e Campinas levaram 
uma caravana de dirigentes e militantes da 
ativa e aposentados até Curitiba, para um ato 
a ser realizado na Repar, uma das refi narias 
ameaçadas de privatização pela atual gestão 
da companhia. Se juntaram aos petroleiros 
nessa jornada de luta, caravanas vindas de 
outros estados, estudantes e companheiros e 
companheiras de diversos movimentos sociais. 
“O pessoal chegou no início da manhã, foi uma 
viagem longa, mas todos estavam animados 
por saberem que participavam de um momento 

histórico da categoria”, afi rmou o coordenador 
do Unifi cado, Juliano Deptula. 

Diante dos portões da refi naria, mais de 
mil pessoas entoavam bandeiras de resis-
tência contra as tentativas de privatização 
e desmonte da maior empresa do país, essa 
senhora de 66 anos que sempre esteve pre-
sente nos principais momentos da história do 
país: estava na carta-testamento de Getúlio 
Vargas, foi um dos motes para o golpe de 1964, 
descobriu o pré-sal, foi o centro de disputa 
que culminou no golpe que derrubou a presi-
dente Dilma Rousseff . Além do Unifi cado e 
dos dirigentes do Sindipetro local, o ato contou 
com representações do RS, Litoral Paulista, 

ATO NA REPAR

JORNADA DE LUTA E RESISTÊNCIA

LULA LIVRE

Petroleiros e movimentos populares e estudantis organizaram um grande 
ato em frente à Repar para comemorar os 66 anos da Petrobrás e 
protestar contra as tentativas de privatização

Norte Fluminense, Duque de Caxias, Espírito 
Santo, MG, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, 
Amazonas, Bahia e Rio Grande do Norte da 
FUP e da FNP. Outras entidades como a CUT, 
a UNE, o MAB (Movimento dos Atingidos por 
Barragens) e Levante Popular, entre outras.

O ato na Repar teve início às 7h; à tarde 
houve uma concentração na praça Santos 
Andrade, em frente ao prédio histórico da Uni-
versidade Federal do Paraná, com caminhada 
pelo centro e concentração em frente ao edifício 
da Polícia Federal, onde se encontra preso o 
ex-presidente Lula.

Em sua fala, o coordenador da FUP, José 
Maria Rangel, afi rmou: “hoje é um dia de co-
memoração, sim! Porque nenhuma empresa 
que sofreu e sofre os ataques que a Petrobrás 
vem sofrendo desde 2014 continuaria sendo 
cobiçada. Todos nós sabemos que a vida não 
está fácil agora, por isso é fundamental que 
não abaixemos a cabeça para esses entreguis-
tas”. “Foi um ato representativo com diversos 
setores da sociedade. O caminho é buscar 
alianças na sociedade para demonstrar que 
a Petrobrás é muito importante para o país”, 
afi rmou Roni Barbosa, petroleiro da Repar e 
diretor da CUT Nacional.  

por Norian Segatto
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Cerca de 1.500 pessoas participaram das atividades

Dirigentes e militantes do Unifi cado marcaram presença no ato

Representando os petroleiros, José Maria 
Rangel se encontrou com Lula, reafi rmando 
a luta dos petroleiros e petroleiras em defesa 
da sua liberdade e da soberania nacional. “A 
cada dia que passa, mais e mais entidades 

internacionais reconhecem o ex-presidente 
como preso político. E ele só está preso por-
que ousou fazer com que o povo brasileiro 
tivesse dignidade, emprego, renda. Lula está 
preso porque em momento algum abaixou a 
cabeça para os Estados Unidos. Porque ele 
sempre cuidou da nossa soberania”, destacou 
o coordenador da FUP.

Do lado de fora, centenas de petroleiros 
realizaram mais um ato exigindo a liberdade 
do ex-presidente. “As gravações de conversas 
entre o ex-juiz Sergio Moro e membros do 
MP da Lava Jato, que estão vindo a público, 
mostram como foi tendencioso e à margem 
da lei todo o processo que levou Lula à pri-
são. Governos democráticos do mundo todo 
exigem a soltura de Lula, porque isso fere 
um princípio universal da democracia, não se 

pode condenar sem prova. Lula é um preso 
político, por isso estamos aqui para reforçar 
a luta por sua liberdade”, afi rmou a diretora 
do Unifi cado e da FUP, Cibele Vieira.

Com informações do Sindipetro PR-SC e FUP

Manifestação em frente à PF Cibele Vieira: democracia em risco



DICAS CULTURAIS

MEINARDO “MELO” GOMES, 
aposentado do Sedil, Replan

► Recomendo uma das últimas 
obras escritas por José de Alencar, 
“Senhora” é um dos livros mais 
marcantes pra mim.

OSVALDO FRANCELINO MIGUEL, 
aposentado do laboratório, da Replan

► Gosto de “Couro de boi”, que 
apesar de ter sido regravada por 
várias pessoas, Sérgio Reis é quem 
canta a minha versão preferida.

JÚNIOR JOSÉ FERREIRA,    
Destilação, da Replan

► Um fi lme que indico, pois me marcou 
muito é “A Sombra e a Escuridão”, 
com Michael Douglas. A história é bem 
interessante e é baseada em fatos reais.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

APRENDIZ DE MAESTRO

PETER PAN, O MUSICAL
QUEEN PARA CRIANÇAS

PROJETO GURI

POIN - PEQUENA 
ORQUESTRA INTERATIVA

CULTURA

ENTRETENIMENTO

Cena de “Aprendiz de maestro”

Dia 12 de outubro é sempre o mesmo 
dilema, onde levar a criançada para curtir 
seu dia, com programas culturais, que não 
valorizam apenas o consumo. Selecionamos 
algumas boas dicas de onde levar os kids; é 
recomendável conferir antes a disponibilidade 
de lugar e preços. 

A orquestra regida pelo maestro João Maurício 
Galindo apresenta a “Sinfonia das Bruxas”, inspirada 
em “A Bela Adormecida”. Atores caracterizados 
interpretam a história, que se passa durante uma 
festa de bruxas que é invadida por uma fada. 

O espetáculo acompanha o eterno menino Peter 
Pan, que, com a ajuda da fada Sininho, leva Wendy 
e seus irmãos para a Terra do Nunca. A montagem 
tem direção do italiano Billy Bond, responsável por 
musicais como “Les Miserables”.

Show para os pequenos com clássicos do grupo 
inglês. Depois da apresentação, há gincana e 
distribuição de brindes.

Coral do projeto social Guri apresenta repertório 
variado, como “Sítio do Picapau Amarelo”, de Gilberto 
Gil e “Quebra Nozes”, e Tchaikovsky. 

Com a participação ativa do público, o grupo 
apresenta arranjos com infl uência de música cigana 
que exploram ritmo, afi nação, coordenação motora 
e memória.

Em cartaz na Sala São Paulo - Pça. Júlio Prestes, 
16, Cam-pos Elíseos, tel. 3367-9500 Ingressos de 
R$ 55 a R$ 95.

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 
Perdizes, tel. 3670-4100. Sáb.: 16h. Dom.: 11h e 
16h. Até 27/10. 140 min. Ingr.: R$ 60 a R$ 160

Tom Brasil - R. Bragança Paulista, 1.281, Vila 
Cruzeiro, tel. 4003-1212. Sáb.: 15h. 60 min. Ingr.: 
R$ 59 a R$ 139

Shopping ABC - Av. Pereira Barreto, 42, Paraíso, 
Santo André, tel. 3437-7222. Sáb.: 15h. Até 5/10. 
70 min. Livre. GRÁTIS 

Theatro São Pedro - Rua Barra Funda, 16, Barra 
Funda, tel. 3661-6600. Sáb. (5): 11h. GRÁTIS

Sesc Belenzinho - área de convivência - R. Pe. 
Adelino, 1.000, Quarta Parada, tel. 2076-9700. 16h 
às 17h. Até 20/10. 60 min. Grátis 

BABY SHARK LIVE

Do Youtube para o palco, a história da família de 
tubarões tem tudo para agradar a criançada (apesar do 
salgado valor do ingresso), No espetáculo interativo, o 
público precisa cantar e dançar para ajudar Pink Fong 
a encontrar seu amigo Baby Shark, que desapareceu 
no fundo mar.

MUITAS OPÇÕES 
PARA COMEMORAR O 
DIA DAS CRIANÇAS
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ZOAÇÃO E ZOAÇÃO E 
COMPANHEIRISMOCOMPANHEIRISMO

HISTÓRIAS DE VIDA

É com muita alegria que Benito Ferreira 
Gonçalves de 75 anos lembra de seus colegas 
da Replan, em Paulínia.

Ainda jovem, Benito trabalhou por 11 
anos na Companhia Siderúrgica Paulista 
(Cosipa), atualmente Usiminas, como técnico 
de segurança. Em setembro de 1971 chegou 
na Petrobrás para trabalhar como bombeiro, 
técnico de segurança e, posteriormente, 
supervisor de segurança até meados de 1987, 
quando se aposentou.

Benito lembra do respeito mútuo entre os 
cargos de chefia e os trabalhadores dentro e 
fora da empresa. “Naquela época os dirigentes 
eram amigos de todos e após o expediente 
jogavam bola e faziam churrasco juntos”. 
Na Petrobrás todos eram responsáveis por 
suas funções e não havia assédio moral e 
nem perseguições. Era uma instituição mais 
humana e se preocupava com a saúde e 
integridade do trabalhador, afirma o petroleiro 
aposentado.  

Foi na refinaria que Benito conheceu 
pessoas e vivenciou histórias que se lembraria 
para o resto de sua vida, principalmente as 
traquinagens que aprontava com os colegas. 
Era comum a equipe de segurança pregar 
peças em seus colegas e ele contou para o 
Jornal Petroleiros alguns “causos” memoráveis.

CEARÁ
Em meados de 1978, a Replan estava 

precisando de um mergulhador e a turma 
do Benito decidiu pregar uma peça no Ceará.

O rapaz que acabara de chegar para 

incorporar a equipe de segurança da refinaria, 
acreditou que poderia ser o novo mergulhador 
e se dedicou bastante. Por quase um mês 
Benito e seus colegas treinaram Ceará em 
um tanque que tinha 20 cm de profundidade 
até achegar o grande dia em que seria levado 
pela empresa para mergulhar.

Nesse dia Ceará trabalhou até zero hora 
e passou a manhã aguardando a condução, 
que nunca chegou.

LIBÉLULA OU ZORRO
Era carnaval e um funcionário de um posto 

de gasolina disse ao pessoal da refinaria que 
gostaria de desfilar no bloco de carnaval 
da equipe de segurança. A equipe traquina 
pensou e um deles perguntou.

- Você prefere sair de libélula deslumbrada 
ou de Zorro? Perguntou um dos seguranças.

- O que é libélula? Questionou o rapaz 
do posto.

Ao receber a resposta sobre como é o 
inseto, o jovem preferiu se vestir de Zorro.

Depois de escolherem a fantasia eles 
marcaram o ponto de encontro que seria na 
antiga rodoviária de Paulínia, mas o bloco 
não apareceu.

O funcionário do posto ficou aguardando a 
folia vestido com um traje preto e segurando 
uma espada feita com uma vassoura.

O BORRACHO E O ET
Um borracho (como são chamados os 

estagiários da Replan) foi fazer uma medição 
de tanque e tinha um funcionário usando 
uma roupa aluminizada enquanto subia a 

escada. O novato pensou que tinha visto um 
alienígena e correu assustado até se deparar 
com outro homem com a mesma vestimenta 
no meio do caminho.

O borracho passou um tempo pensando 
como um extraterrestre estaria duas vezes 
no mesmo lugar.

A CASA DE BOMBA
A casa de bomba do Rio Jaguari era um 

lugar “tenebroso”. Um dia um dos operadores 
foi atropelado e se machucou bastante. Após 
ser medicado e com curativos de gaze pelo 
corpo, o rapaz foi assustar o colega que estava 
no local durante a madrugada. Ele chegou 
para os outros e disse “Oi”. Ao ver a pessoa 
machucada o colega se apavorou e recorreu 
ao rádio para chamar os vigilantes, bombeiros 
e operadores da Petrobras para verem o que 
estava acontecendo. Ele acreditou que tinha 
visto um demônio.

VAI EXPODIR
Todos os dias alguém da turma da 

traquinagem ligava para a segurança se 
passando por supervisor e pedia ao colega 
que atendesse o telefone para levar um 
pacote de dinamite. Os supostos supervisores 
instruíam o amigo para que fosse cuidadoso 
ao transportar a bomba (que na verdade era 
um pacote de pedra), caso contrário essa 
explodiria. Quando chegaram ao destino um 
dos amigos foi até o veículo e ao pegar o 
pacote simulou um tombo. O segurança que 
caiu na brincadeira saiu correndo com medo 
do local explodir.

por Marina Azambuja

Benito relembra com saudade o tempo das brincadeiras
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A CEF divulgou no dia 1º as 
regras para o Saque-Aniversário do 
FGTS, que entra em vigor em 2020. 
Quem aderir a essa modalidade 
terá direito de sacar um percentual 
do seu saldo no FGTS uma vez por 
ano, no mês do seu aniversário, 
mas, quando for demitido sem 
justa causa não poderá sacar o 
saldo que tiver no seu fundo. 

Ministros são funcionários 
do Estado e devem transpa-
rência de suas atividades para 
a sociedade. Não é esse o caso 
de Ricardo Salles, ministro do 
Meio Ambiente, que mante-
ve diversos encontros fora da 
agenda ofi cial com empresários do ramo tóxico, como a Bayer e a Basf. 
Confi ra em https://www.sindipetrosp.org.br/a-agenda-secreta-de-salles/

Por conta da altíssima taxa de 
informalidade, que atinge 41,4% da 
população ocupada, e da taxa de de-
semprego (11,8%, ou 12,6 milhões 
de pessoas), as contribuições para 
o INSS atingiram o menor patamar 
desde 2012 (62,4%), aponta pesquisa 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 
divulgada dia 27. Ato todo, 38,8 milhões de brasileiros trabalham sem 
direitos, conseqüência direta da reforma trabalhista de 2017.

A produção industrial cresceu 
0,8% em agosto em relação ao mês 
anterior, mas não há nada para 
comemorar. Segundo o IBGE, o setor 
opera 17,3% abaixo do pico alcançado 
em maio de 2011. Em comparação com 
o mesmo mês de 2018, a produção 
encolheu 2,3%. Confira mais em https://
economia.uol.com.br/noticias/estadao-
conteudo/2019/10/01/ibge-alta-da-
industria-nao-recupera-perdas-e-nao-inicia-trajetoria-de-expansao.htm.

Para comemorar os 
66 anos de existência da 
Petrobrás (em 3 de outubro), 
que vive um dos maiores 
ataques de sua história, a 
FUP produziu um jornal 
especial para a data. O 
material pode ser baixado ou 
lido pelo site do Unifi cado 
(www.sindipetrosp.org.br).

No dia 30 de setem-
bro estreou pelo Youtube 
o programa “Nocaute no 
Jornal Nacional”, promo-
vido pelo blog do jorna-
lista e escritor Fernando 
Morais. O programa tem 
comentários do também 
veterano jornalista Chico Malfi tani. Confi ra em https://www.youtube.
com/watch?v=kmqfL0FCGYM

De janeiro a agosto deste 
ano, 49,8% das negociações 
salariais tiveram ganhos re-
ais para os trabalhadores, 
aponta estudo do Dieese. Em 
25% das negociações zera-
ram a infl ação e em outros 
25% ocorreram perdas aos 
trabalhadores. O mês com 
melhor data-base ocorrem em agosto, com 75,9% de reajustes acima do 
INPC. Esse mês, no entanto, também teve 13,8% de negociações abaixo 
da infl ação. A variação positiva foi de 0,74%.

Uma crise sem prece-
dentes, esse é o senti-
mento do povo peruano. 
O presidente dissolveu o 
Congresso, que convocou 
uma sessão extraordiná-
ria e aprovou o afasta-
mento do presidente. 
Uma parlamentar assu-
miu a presidência e foi 
“reconhecida” pelo con-
gresso dissolvido. Tudo isso aconteceu em poucas horas na noite de 30/9. 
O país convive com dois chefes de Estado e um parlamento fechado. 

JN EM XEQUE NOVA MODALIDADE DO FGTS

AGENDA SECRETA

PRA INGLÊS VER PETROBRÁS 66

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS PERU EM CRISE

RAPIDINHAS
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