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APÓS AS ASSEMBLEIAS

ACT APROVADO, MAS 
A LUTA CONTRA A 
PRIVATIZAÇÃO CONTINUA

Sede do Sindipetro Bahia é invadida 
e são levados notebooks, pendrives 
e documentos. Câmera de segurança 
registrou quem foi.
PÁGINA 2

Pesquisadora da Fundacentro alerta 
contra os perigos que os voluntários que 
ajudam a limpar as praias do Nordeste 
correm ao manipular o óleo sem proteção 
adequada.  
PÁGINA 3

Após meses de resistência, luta e negociação, chega ao fi nal a campanha reivindicatória 2019, apontando para um cenário em que 
será necessário manter a mobilização contra as tentativas de desmonte da Petrobrás. Pág 5

TST aceita recursos interposto 
pela Petrobrás e processo da 
RMNR da ativa vai para o 
Supremo Tribunal Federal.
PÁGINA 4



►  // CHARGE

SEDE DO SINDIPETRO BAHIA É INVADIDA
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Na noite da quarta-feira, dia 30, a sede 
do Sindipetro Bahia foi invadida. Segundo 
o diretor Deivyd Bacelar, foram levados 
documentos, pendrives, notebooks e HDs 
da Secretaria Geral e da Comunicação. 
“Achamos que estavam atrás de alguma 
informação”, avalia Deivyd.

No dia seguinte, a Polícia Civil foi acionada 
para fazer a perícia do local. Câmeras de se-
gurança do Sindicato registraram a imagem 
do invasor.

Ainda não é possível afi rmar tratar-se de 
um roubo comum ou com conotação política, 
mas chama a atenção o fato de terem sido 
roubados notebooks e pendrives em vez de 
equipamentos de maior valor.

A direção do Sindipetro Unifi cado se soli-
dariza com os companheiros baianos e exige 
rigorosa apuração dos fatos.

PM na sede do Sindipetro Minas
Outra ocorrência “estranha” aconteceu 

no Sindipetro Minas Gerais. Na tarde do dia 
30, diretores do sindicato voltavam de uma 
assembleia quando abordaram um policial 
militar fotografando a sede. “Perguntei o 
que ele fazia ali, eram seis e trinta da tarde, 
ele disse que estava só verifi cando porque o 
portão estava aberto. Ele tinha ciência que 
ali era o Sindipetro e apesar da justifi cativa 
não pareceu ser o motivo real”, informa o 
diretor do SindipetroMG Alexandre Finamori.

Entre 2003 e 2017 o Brasil viveu sob 
governos democráticos populares, a tal 
“esquerda” que parece assustar alguns. 
Nesse período nenhuma instituição sofreu 
coação, nenhum empresário foi impedido 
de empreender, ocorreram manifestações 
reunindo centenas de milhares de pessoas, 
sem qualquer repressão por parte do go-
verno federal, opositores sempre puderam 
se manifestar livremente, nenhum chefe 
de estado foi desrespeitado.
Menos de um ano de governo ultraliberal, 
o Brasil assiste a um retrocesso de déca-
das: programas sociais são fechados, ver-
bas para saúde, educação e saneamento 
são vergonhosamente cortadas, conselhos 
tripartites extintos, ou seja, tudo o que 
leva um país a se tornar civilizado está 
sendo destruído. E as consequências todos 
veem nos incêndios da Amazônia, no óleo 
nas praias, no desemprego, na liberação 
descontrolada de agrotóxicos, nas priva-
tizações e entrega de nossas riquezas.
As declarações do deputado fi lho presi-
dencial, afi rmando que se houver oposi-
ção o governo irá decretar um novo AI-5 
(símbolo da repressão da ditadura militar) 
não devem ser apenas condenadas: seu 
autor, Eduardo Bolsonaro, quebrou todos 
os decoros parlamentares com esta de-
claração, rasgou a Constituição que jurou 
defender, atacou e ameaçou a democracia 
brasileira. A única resposta que se pode 
dar para coibir que o pensamento repres-
sor se alastre é a cassação do mandato 
do parlamentar. Qualquer outra medida 
será apenas paliativa.

DEFENDER A DEMOCRACIA SEMPRE

Editorial
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EDITORIAL CRIME

por Norian Segatto

Foram levados notebooks, pendrives e documentos

Capa do Jornal Petroleiros antes da eleição

Camêra registrou o invasor



QUE O GOVERNO 
ESTÁ FAZENDO COM
AS PESSOAS É CRIME
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A afi rmação é da doutora em 
Química formada pela USP e pes-
quisadora da Fundacentro de São 
Paulo, Arline Arcuri. Segundo ela, 
as pessoas que se prontifi caram 
a fazer o trabalho voluntário de 
limpeza das praias não recebe-
ram treinamento nem equipa-
mentos de proteção, o que pode 
causar problemas de imediatos 
de intoxicação e, em longo prazo, 
desenvolver doenças mais graves. 
Confi ra os principais trechos nes-
ta conversa com Norian Segatto 
e acesse, pelo site do sindicato, 
o vídeo para assistir à entrevista 
completa.  

Jornal Petroleiros - Como 
a senhora vê a questão das 
manchas de óleo que surgiram 
no Nordeste e esse trabalho 
voluntário que está sendo fei-
to sem qualquer proteção?

Arline Arcuri – Esse traba-
lho voluntário é louvável, mas 
é muito preocupante. Louvável 
do ponto de vista das pessoas 
que se preocupam em colaborar 
para limpar aquela catástrofe 
toda, são praticamente heróis, 
mas não podia ter sido assim. 
Se o governo federal não tives-
se destruído várias comissões, 
como aquela de prontidão [Plano 
Nacional de Contingência], que já 
tinha tudo mapeado como fazer, 
certamente não haveria necessi-
dade desse trabalho voluntário, 
ou se ele fosse chamado devido 
à extensão do acidente, as pes-
soas seriam orientadas. Não dá 
para mexer em produto como 
petróleo, que é uma mistura 
de produtos químicos bastante 
complexos, alguns cancerígenos. 
Não tem produto do petróleo que 
não seja tóxico, alguns provocam 
problemas renais, hepáticos, não 

dá para mexer com esses pro-
dutos do jeito que a gente viu; 
algumas pessoas com luva, mas 
sem nenhuma proteção respira-
tória, manchas volatizando ou 
decompondo produtos químicos 
perigosos, aquilo passa pela pele, 
a gente viu trabalho voluntário 
absolutamente sem proteção, 
crianças completamente sujas 
com petróleo, isso é um crime.

JP – Dezenas de pessoas 
inclusive foram internadas. 
Quais são as principais con-
sequências dessa exposição 
em curto e longo prazos.

Arline Arcuri – Eu não con-
segui ainda nenhum resultado 
da composição química daque-
les produtos, então vou dizer o 
que avalio que tenha aconteci-
do. Todos os produtos derivados 
de petróleo que são voláteis, 
considerados solventes, são de-
pressores do sistema nervoso 
central, signifi ca que dão ton-
tura, mal-estar, dor de cabeça, 
enjôo, tudo isso é consequência 
de uma intoxicação aguda. Isso 
não signifi ca que essas pessoas 
não vão apresentar ao longo do 
tempo doenças crônicas, não é 
por que foi um ou dois dias de 
trabalho que elas não podem ter 
tido uma lesão mais profunda no 
organismo e vão desenvolver no 
futuro lesões mais sérias mesmo 
que não estejam mais expostos.

JP - Não existe limite de ex-
posição para esses produtos?

Arline Arcuri – Para o benze-
no não existe limite de exposição.  
Uma exposição aguda nesses 
poucos dias que fi caram traba-
lhando poderá ter provocado, em 
algumas pessoas, por exemplo, 
uma lesão de medula óssea, não 
vou dizer para todo mundo, por-

que a resposta do organismo tem 
um componente individual muito 
grande, tem gente que pode ter 
fi cado mergulhado no petróleo e 
não aconteceu nada e tem gente 
que com algumas horas de con-
tato pode fi car intoxicado e de 
forma grave, então não dá para 
responder genericamente. 

A resposta do organismo à to-
xicidade dos produtos depende se 
a pessoa está bem alimentada, 
se está bem de saúde, se não 
teve algum problema de saúde 
anterior que pode ser agravado 
com o produto químico, então 
não dá para prever quantos vão 
fi car doentes, que doenças vão 
aparecer.Mas é um risco muito 
grande, é um crime o que foi 
feito com essas pessoas – não 
terem sido orientadas, não ter 
uma prontidão imediata do go-
verno, fi car com essas besteiras 
de achar que é agressão de outro 
país, isso é um absurdo, acredito 
que isso vai acontecer em ou-
tras situações por conta desse 
desmonte da organização social.

JP – Tem um plano de con-
tingência nacional que não foi 
acionado...

Arline Arcuri – O grupo foi 
totalmente desmantelado. Está 
tudo no papel, mas o grupo que 
efetivamente tem conhecimento 
daquilo foi desmontado.

JP - O ICMbio foi desman-
telado.

Arline Arcuri – Ibama des-
mantelado, nós passamos por 

uma situação muito ruim.
JP - Em uma situação ideal, 

o que o governo deveria ter 
feito com esses voluntários?

Arline Arcuri – Se no primeiro 
momento tivesse um trabalho 
para identifi car de onde vieram 
as manchas, tentar eliminar boa 
parte delas ainda antes de chegar 
à praia, mesmo que não evitasse 
totalmente, poderia ter diminuído 
muito a quantidade que chegou. 
Quando vai chamar voluntários, 
tem que ter treinamento mínimo, 
eles têm que estar equipados com 
EPIs apropriados.

Quando se vê imagens de aci-
dentes semelhantes em países 
do primeiro-mundo, o pessoal 
parece um astronauta fazendo 
limpeza na praia, com o corpo 
inteiro protegido. Aqui às vezes 
nem luva têm, tinha de treinar, 
equipar, mostrar qual é o risco, 
de maneira que a limpeza fosse 
feita sem comprometer a saúde 
das pessoas.

JP - Contaminou o mar, o 
solo e as pessoas.

Arline Arcuri – E ainda falar 
que o mar está limpo só porque 
algumas praias já foram limpas, 
não dá para dizer isso sem fazer 
uma análise química da água, 
porque tem muito produto de-
rivado de petróleo, que embora 
seja pouco solúvel em água, não 
é insolúvel totalmente, então ele 
pode estar contendo ainda uma 
boa quantidade de produtos tó-
xicos dissolvidos na água do mar.

VAZAMENTO DE ÓLEO

Recolher os detritos de óleo das praias sem 
proteção adequada e treinamento pode causar 
problemas imediatos de intoxicação e doenças 
mais graves em longo prazo

por Norian Segatto
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Representante da CUT na Comissão 
Tripartite Paritária Permanente (CTPP), o 
diretor do Unifi cado e secretário geral da 
CNQ, Itamar Sanches, participou no dia 21 
de outubro da audiência pública, realizada 
na Comissão de Direitos Humanos do Senado, 
que debateu a importância das Normas 
Regulamentadoras (NRs) na segurança e 
saúde do trabalhador. O dirigente criticou o 
ritmo acelerado imposto pelo governo federal 
para a atualização das 37 normas sem que 
haja tempo para diálogo com os trabalhadores 
e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Segundo o dirigente, o governo tem 
rebaixado ao menor grau de importância a 
valorização das discussões na comissão sobre 
as questões trabalhistas, ao não considerar 
as contribuições sindicais para manutenção 
dos princípios básicos que norteiam as 
normas. “Não teve acordo na CTPP com esse 
calendário, nem da nossa parte e nem da dos 
empregadores. Eles (empregadores) deixaram 
claro que a velocidade proposta de alterações 
não é saudável. Agora a gente sabe que quem 
está com a caneta, que é o governo, falou 
assim: isso não tem acordo, nós vamos fazer 
nessa velocidade. E está fazendo”, lamentou.

As NRs são portarias do antigo Ministério 
do Trabalho e Emprego (atual Secretaria 
de Inspeção do Trabalho do Ministério da 
Economia) que complementam a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) com obrigações, 
direitos e deveres a serem cumpridos por 
empregadores e trabalhadores. Elas objetivam 
a garantia de trabalho seguro, prevenindo a 
ocorrência de doenças e acidentes.

Simplifi cação
Desde o início do governo, o Ministério 

da Fazenda vem anunciando propostas de 
atualização das normas regulamentadoras 
com a justificativa de simplificação, 
desburocratização e harmonização da 
legislação trabalhista.

Em julho, foi publicada a atualização da 
Norma Regulamentadora 1 (NR 1), que diz 
respeito às disposições gerais, e da NR 12, que 
trata da segurança no trabalho em máquinas 
e  equipamentos . 
Além disso, houve a 
revogação da NR 2, 
relativa à inspeção 
prévia.

Acesse a matéria 
completa pelo QRcode.

CAMPINAS

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

Os convites já estão sendo vendidos por 
R$ 30, se comprados até o dia 7 de no-
vembro, 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. Mais 
informações pelo telefone (19) 3743-6144.

O gerente da Faixa de Dutos do Osbra 
foi recém empossado, mas já começou mal 
a gestão. Talvez por confundir “mostrar 
serviço” com “ser repressor”, o sujeito tem 
se portado como um verdadeiro capitão do 
mato em cima dos trabalhadores.

Ele tem pressionado e feito assédio prin-
cipalmente com os técnicos da faixa de 
dutos, por conta dos processos judiciais 
movidos contra a Transpetro por desman-
dos gerenciais e direitos trabalhistas.  

Não é com terror que se estabelece o 
diálogo e a colaboração.

FESTA DO CHOPP

DIRETOR DO UNIFICADO CRITICA 
RITMO ACELERADO IMPOSTO 
PARA MUDANÇAS DAS NRS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Itamar Sanches (de barba) durante audiência no Senado

A Petróleo Brasileiro, Transpetro e Petrobras 
Distribuidora entraram com recursos extraor-
dinários no TST (Tribunal Superior do Trabalho) 
no processo da RMNR (Remuneração Mínima 
de Nível e Regime) dos trabalhadores da ativa. 
O ministro vice-presidente do TST, Renato de 
Lacerda Paiva, aceitou dar prosseguimento 
aos recursos interpostos, encaminhando o 
processo para apreciação do STF (Superior 
Tribunal Federal).

Em seu despacho, no dia 25 de outubro, 
o ministro destacou a decisão do STF que 
suspendeu todas as ações referentes à RMNR 
em grau de recurso.

Repercussão geral
No STF, os ministros deverão verifi car, pri-

meiramente, a existência de repercussão geral 
sobre o assunto. Em caso positivo, os recursos 
extraordinários entram em julgamento, para 
defi nir se a decisão do TST deve ser mantida 
ou não. “Caso não sejam admitidas tais con-
dições de repercussão geral, os recursos não 
seguem em frente e o processo volta para o 
TST de forma defi nitiva”, explica o advogado 
do Sindicato João Antônio Faccioli.

Por meio desses recursos extraordinários, 

a Petróleo Brasileiro, Transpetro e Petrobras 
Distribuidora tentam barrar a decisão do pro-
cesso que foi favorável aos trabalhadores, 
em relação ao pagamento da diferença de 
complemento da RMNR.

TST ACEITA RECURSOS 
E PROCESSO DA ATIVA 
VAI PARA O STF

RMNR

Por que a ação foi para o STF?
Porque o encaminhamento legal do 
processo permitia que as empresas 
ainda entrassem com recursos 
extraordinários no TST, onde tramitava 
a ação. Com a aceitação do recurso pelo 
TST, o processo vai, naturalmente, para 
apreciação do STF.

GERENTE 
DO OSBRA 
COMEÇA MAL



Jornal petroleiros 5 

CATEGORIA APROVA O ACORDO. AGORA 
É LUTAR CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
E EM DEFESA DOS EMPREGOS

Foram vários meses de dis-
puta, negociação, mobilização 
e ansiedade pelo desfecho da 
campanha reivindicatória. 
Desde o primeiro momento, 
representantes do Sistema 
Petrobrás deixaram clara a 
orientação da gestão: cortar 
direitos e benefícios, enxu-
gar o Acordo Coletivo e dimi-
nuir o custo da mão de obra 
para deixar a empresa ainda 
mais palatável para futuros 
compradores. A estratégia 
é a mesma utilizada desde 
sempre quando um governo 
neoliberal (ou, neste caso, ul-
traliberal) quer passar para 
a iniciativa privada um bem 
público: deprecia, corta inves-
timentos, diminui o passivo. E 
se o comprador fi zer muxoxo 
ainda tem o BNDES para dar 
uma mãozinha.

Por ter essa clareza políti-
ca, os dirigentes da FUP e dos 
sindicatos alertaram a cate-
goria de que seria um embate 
difícil e que a defesa do ACT 
estava intimamente ligada à 
luta contra a privatização da 

maior companhia do país.
A primeira contraproposta 

da empresa à pauta de rei-
vindicação foi um show de 
horrores, a categoria recusou 
e mostrou que estava dispos-
ta a não arredar pé de seus 
principais direitos. Vieram a 
segunda e a terceira contra-
proposta, todas ruins.

Em um ato de chantagem 
contra os trabalhadores, a 
gestão acionou o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
para mediar a negociação, em 
claro desrespeito à tradição 
negocial de prorrogar o ACT 
até se chegar a um consenso 
– ou à greve. 

O Tribunal foi coerente, ou-
viu as partes e propôs avanços 
à contraproposta da empresa, 
mas que não contemplavam 
pontos considerados essen-
ciais pelas representações 
sindicais, entre elas o custeio 
da AMS, horas extras e turno 
de 12 horas. Em assembleias 
os trabalhadores/as rejeita-
ram a proposta elaborada 
pelo TST, colocaram na mesa 

seis itens que precisavam ser 
resolvidos e defi niram uma 
data indicativa de greve – as 
bases do Unifi cado foram as 
únicas da FUP a não aprovar 
a greve.

Diante da mobilização e da 
disposição mostrada pelos 
trabalhadores de continuar à 
exaustão a negociação, o TST 
acatou parte dos itens reivin-
dicados, o que levou o mo-
vimento sindical a indicar a 
aceitação do acordo. “Tivemos 
perdas, ninguém esconde isso, 
mas mantivemos o essencial, 
barramos muitos cortes que 
a gestão queria promover em 
nossos direitos e conquistas e 
nos mantivemos unidos para 
lutar contra a entrega total 
da empresa”, avalia o coorde-
nador do Unifi cado, Juliano 
Deptula.

Na segunda-feira, dia 4, os 
sindicatos assinaram o Acor-
do colocando fi m a uma das 
mais intensas campanhas 
reivindicatórias dos últimos 
anos, mas a luta contra a 
privatização continua.

CAMPANHA SALARIAL

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

ATO EM 
BRASÍLIA EM 
DEFESA DAS 
EMPRESAS 
PÚBLICAS

A primeira mobilização coorde-
nada pela nova direção executiva 
da CUT Nacional ocupou duas das 
quatro pistas da Esplanada dos Mi-
nistérios, em Brasília, na manhã de 
30 de outubro, em um ato contra 
a política econômica do governo 
de Jair Bolsonaro, comandada pelo 
ministro da Economia, o banqueiro 
Paulo Guedes. “Esse ato é para dizer 
que o Paulo Guedes e o presidente 
Bolsonaro não são donos do Brasil, 
que eles têm que respeitar o povo 
brasileiro e a nossa soberania”, afi r-
mou o presidente da CUT Nacional, 
Sérgio Nobre.

Em um país como o Brasil, onde 
a iniciativa privada e as empresas 
multinacionais não fazem investi-
mentos, a única possibilidade de o 
país crescer é com investimento do 
Estado, do BNDES, das empresas 
estatais que eles querem destruir, 
explicou o presidente da CUT.
O ato contou com a participação 
das centrais CUT, CTB, Força Sindi-
cal, UGT, CSB e Intersindical e das 
frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo, que deram um recado claro, 
direto e objetivo: vai ter luta contra 
as privatizações que afetam a vida 
de todos os brasileiros, pois o que 
o país precisa é de um projeto de 
desenvolvimento sustentável, com 
justiça social e distribuição de renda 
e não cortes de investimentos que 
eles chamam de gastos.

Fonte: CUT

Assembleias aprovaram a proposta de ACT negociada com muita pressão

por Norian Segatto



DICAS CULTURAIS

JOÃO LIMA, aposentado Recap

►“Quarto de despejo”, de Carolina 
de Jesus, é um livro bem 
forte, cru e real, que retrata as 
dificuldades do dia a dia de uma 
maneira incrível.

EDSON LOPES, aposentado Recap

► “A Canção do senhor da Guerra”, 
do Legião Urbana. Apesar de não ser 
uma das músicas mais famosas da 
banda, tem uma bela mensagem.

Luiz Abilio, aposentado Replanp

► “Além da eternidade”, de Steven 
Spielberg, mostra uma relação entre 
vida e morte que me emociona. 

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

PETROBRÁS 
CORTA PELA 
METADE 
PATROCÍNIO 
PARA ATLETAS 
DO PAN

A Petrobrás vai investir em 202 R$ 9,8 
milhões para patrocinar 25 atletas (cinco deles, 
paraolímpicos), que disputarão os Jogos Pan-
Americanos de Lima (Peru). O valor é menos 
da metade de quando o projeto foi lançado, em 
2015, R$ 19,8 milhões na época. O número de 
atletas contemplados continua o mesmo. 

Entre os atletas estão nomes como Isaquias 
Queiroz (canoagem velocidade), Marcus D’Almeida 
(tiro com arco), Maicon Andrade (taekwondo), 
Martine Grael e Kahena Kunze (vela) e Ana 
Marcela Cunha (maratona aquática). Dos novos 
esportes olímpicos, Pedro Barros e Leticia Bufoni 
(ambos do skate) e Ian Gouveia (surfe) também 
compõem a equipe.

Nos esportes paralímpicos, estão entre os 
patrocinados pela empresa o nadador Daniel 
Dias, recordista de medalhas, e Silvânia Costa e 
Petrúcio Ferreira, do atletismo.

Além dos atletas, a Petrobrás investe em 
outras áreas como a Stock Car, mas os valores 
para fi nanciamentos em esportes e cultura 
caíram vertiginosamente e mudaram de foco, 
como qualquer empresa privada. 

Atletas patrocinados pela Petrobrás

Tudo bem, é divertido se fantasiar de 
vampiro, bruxa, zumbi e comemorar o Dia 
das Bruxas. A origem da data é contro-
versa, a versão mais aceita é que o nome 
deriva do inglês “All Hallows’ Eve”, algo 
como véspera do dia santo. Desde o sé-
culo 18, historiadores apontam para um 
antigo festival pagão ao falar da origem 
do Halloween: o festival celta de Samhain 
(termo que signifi ca “fi m do verão”). No Bra-
sil, a comemoração ganhou força a partir 
da década de 1980, mas gerou “inimigos”, 
que proclamaram 31 de outubro o Dia do 
Saci, como forma de resistência cultural e 
valorização do folclore e cultura nacionais.   

O folclore do saci surgiu no sul do Brasil 
e foi imortalizado por Monteiro Lobato em 
1918, em seu livro de estréia, o Saci-Pererê. 
De lá para cá, a fama do negrinho de gorro 
vermelho e uma perna só cresceu e se tor-
nou um dos principais símbolos da cultura 
nacional, a ponto de ser criada, em 2003, a 
Sociedade dos Observadores de Saci (Sosa-
ci). A missão dos observadores é entender 
os sinais da presença do ser de uma perna 
só reunindo os interessados em valorizar 
e difundir os mitos brasileiros. O jornalista 
e escritor Mouzart Benedito, um dos fun-
dadores da Sosaci, conta que no fi nal dos 
anos 1990 passou a fi car incomodado com 
a invasão da festa estrangeira. “A gente 
começou a fi car invocado com isso, nessa 
época surgiu a Associação de Criadores de 
Saci, em Botucatu e eu comecei a fazer 

coisas protestando contra o Halloween, 
falando sobre o folclore nacional”. Mouzar 
reuniu um pequeno grupo e deu início aos 
trabalhos da associação, em São Luiz do 
Paraitinga. A Sosaci chegou a ter mais de 
mil integrantes com membros de todo o 
Brasil e até do Chile, Estados Unidos, Itália 
e Argentina. 

Este ano o grupo promoveu a 17a edição 
da Festa do Saci, em São Luiz do Paraitinga, 
com direito a três dias de programação 
de ofi cinas, contação de história lança-
mento de livros, exposições e espetáculos. 
Resgatar a cultura e o folclore nacional 
por meio um de seus personagens mais 
icônicos é a proposta e missão da Sosaci. 
“Já rodei o Brasil inteiro dando palestras 
e nunca precisei explicar quem era o saci. 
Todo mundo sabe quem é o negrinho que 
tem o gorrinho mágico e uma perna só”, 
conta Mouzar Benedito.

Para saber mais acesse https://www.
sosaci.org.br.

HALLOWEEN UMA OVA, 
AQUI É SACI!
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Mouzar Benedito, fundador da Sosaci



VIDA DE PETROLEIRO

Antes de ser petroleiro, Welder Ribeiro da 
Silva Reis era professor de física do ensino 
médio em escolas de Campinas e da região. 
Ele deu aulas por cerca de sete anos. Em 
2014, entrou na Petrobrás e parou de lecionar. 
O operador da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) da Refinaria de Paulínia retornou 
à sala de aula no dia 29 de outubro, mas 
não para ensinar física. Dessa vez, a aula foi 
sobre petróleo.

O petroleiro fez uma palestra e um debate 
com os alunos do curso técnico em Meio 
Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves, em 
Mogi Mirim, sobre o tema “Refino do Petróleo 
e seus Aspectos Ambientais”. O grupo de 
quase 40 alunos aprendeu como funcionam 

as unidades de processamento de petróleo 
e gás e de tratamentos de resíduos. O 
professor Welder falou ainda sobre a gestão 
de emissões atmosféricas da Petrobrás, fez 
comparações com os índices nacionais e 
mundiais, e enfatizou as emissões de gases 
de efeito estufa.

“Abordei também temas como o 
impacto socioambiental da fabricação dos 
carros elétricos em relação aos modelos 
convencionais, de combustão interna, e 
debati com os alunos as macrotendências 
da educação ambiental, conservacionista, 
pragmática e crítica. Nessa parte, me 
dediquei à interpretação de natureza de 
acordo com a visão indígena proposta pelo 
professor Carlos Walter”, conta Welder, com 
entusiasmo.

Os alunos se mostraram bem interessados 
no assunto e fizeram várias perguntas ao 
professor. Eles quiseram saber também 
sobre o futuro dos concursos públicos para a 
carreira deles e sobre as privatizações. “Nesse 
contexto, falei sobre o cenário político e 
econômico e os riscos que a privatização traz 
para o desenvolvimento do país”, afirmou.

No final da palestra, os alunos organizaram 
um café da manhã para o professor. “Fui 
muito bem recebido. É uma turma show, 
que entendeu que é muito importante a 
participação da juventude nos debates da 
sociedade, principalmente neste momento 
difícil que o país atravessa, de retrocesso e 
redução de direitos”, ressaltou.

Voltar a dar aulas
O retorno à sala de aula, depois de tantos 

anos longe, trouxe muitas boas lembranças 

para Welder. “Eu sempre gostei de ensinar 
os estudantes”, revela ele, que é graduado 
em física pela Unicamp e tem mestrado em 
física na Ufscar.

O petroleiro gostou tanto da experiência de 
falar para estudantes do ensino médio e ficou 
tão empolgado com o interesse dos alunos, 
que se colocou à disposição do Sindipetro 
Unificado-SP para palestras futuras.

“Sempre que tiver a oportunidade, eu 
irei”, declarou. A participação de Welder é 
voluntária.

Convite para palestra
Quem tiver interesse em convidar o 

petroleiro para palestras, não só em escolas, 
mas também em ong’s, associações e 
entidades de bairro, pode entrar em contato 
com a Regional Campinas do Sindicato, pelo 
telefone (19) 3743-6144.
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Welder Ribeiro, aula sobre petróleo

por Alessandra Campos

Trabalho voluntário



Aprovado em regime 
de urgência no Senado 
Federal, o Projeto de Lei 
nº 3261/2019 segue em 
tramitação na Câmara dos 
Deputados. A proposta é 
atualizar o marco legal 
do saneamento básico no 
Brasil. O PL é de autoria do senador Tasso Jereissati e basicamente 
reproduz o texto da Medida Provisória nº 868/2018, da qual foi relator 
e que caducou três dias antes da aprovação no Senado.

Em visita à Arábia Saudita, 
Bolsonaro postou mais uma pé-
rola: “Acho que todos gostariam 
de passar uma tarde com um 
príncipe, principalmente vocês, 
mulheres. Vou ter essa opor-
tunidade hoje. Nós dois temos 
certas afi nidades”. O príncipe 
em questão é Mohammed Bin 
Salman, que assumiu a respon-
sabilidade pelo assassinato do 
jornalista Jamal Khashoggi.

O dia 30 de outubro foi mo-
vimentado na CPMI que inves-
tiga as fakenews por conta do 
depoimento do deputado federal 
Alexandre Frota. Ex-aliado de 
Bolsonaro, Frota mostrou uma 
série de documentos, reprodu-
ções de twitters e páginas de 
rede sociais e disponibilizou para 
a comissão áudios que, segundo ele, revelam uma rede de milícia virtual 
que atua dentro do governo para desestabilizar inimigos.

“Patifes”, “canalhas”, esses 
foram apenas dois adjetivos 
utilizados por Jair Bolsonaro 
ao longo de uma “live” de 23 
minutos, em que se preocupou 
mais em atacar a imprensa, 
no caso, especificamente a 
Rede Globo, que divulgou uma 
notícia envolvendo Bolsonaro 
com pessoas que diretamente 
participaram do assassinato de 
Marielle Franco. A aparição do presidente foi vista por todos como um 
desastre.

Os senadores Fabiano 
Contarato (ES), Randolfe 
Rodrigues (AP) e Joênia 
Wapichana (RR), da Rede, vão 
ao plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) pelo impeachment 
do ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles. A decisão foi 
tomada no dia 29, após o 
ministro Edson Fachin determinar o arquivamento do pedido protocolado 
pelos parlamentares em 22 de agosto, pouco antes de virem a público 
as primeiras manchas de óleo no litoral nordestino.

Segundo dados divulgados dia 
31 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) a 
taxa de desemprego no Brasil se 
encontra em 11,8% no trimestre 
encerrado em setembro e atinge 
12,5 milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras do país. Na categoria denominada “por conta própria”, o 
IBGE registrou um total de 24,4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. 

Fazendo as contas, são quase 37 milhões de pessoas sem emprego 
ou com trabalho precário.

A última assembleia dos fun-
cionários da Ford de São Bernar-
do do Campo, no ABC paulista, 
durou 78 minutos. No ano em 
que completa seu centenário no 
Brasil, a multinacional estadu-
nidense encerrou no dia 30as 
atividades na fábrica de São Ber-
nardo, que adquiriu em 1967 e 
por onde passaram pelo menos 
100 mil trabalhadores.

Após duas semanas de protes-
tos contra a política neoliberal de 
arrocho salarial e previdenciário, 
o Chile parou em uma greve geral 
convocada por sindicatos e entida-
des estudantis. Os manifestantes 
exigem um aumento substancial 
do salário mínimo para todos os 
trabalhadores e a criação de uma 
nova Constituição, a que está em vigor ainda é do tempo da ditadura 
de Augusto Pinochet.

CHILIQUE PRESIDENCIAL PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA

AFINIDADES CPMI DAS FAKE NEWS

IMPEACHMENT PARA SALLES DESEMPREGO

FIM DA FORD CHILE INSURGENTE

RAPIDINHAS
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