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ASSEMBLEIAS DECIDEM

Fique atento para as assembleias 
que irão deliberar sobre a 
proposta elaborada pelo GT Petros, 
como alternativa ao Plano de 
Equacionamento – PED do PPSP-R  
e do PPSP-NR
PÁGINA 2

Guilherme Estrella, um dos 
responsáveis pela descoberta do pré-
sal, critica a atual política do governo 
de entrega do patrimônio público. 
PÁGINA 3

Após o acordo ser assinado, a empresa continua a desrespeitar o 
ACT, com demissões e transferências em massa, causando apreensão, 
transtorno e insegurança em toda a categoria. Não aceitamos e 
vamos lutar pela suspensão de todos os processos de demissão 
relacionados com a privatização; participe das assembleias e vamos 
manter a mobilização para garantir nossos empregos e direitos. 
PÁGINA 5

Contaminação por óleo no sistema 
de vapor da malha central da 
tubulação da Replan reacendeu a 
discussão sobre a necessidade de ser 
acionado o alarme (tifon)  
PÁGINA 4



►  // CHARGE

Jornal petroleiros2 

Sede Regional São Paulo

1ª - Dia 26.11.2019, às 14h em primeira convocação e às 15h em 

segunda convocação

2ª - Dia 26.11.2019, às 17h em primeira convocação e às 18h em 

segunda convocação

Local: Viaduto Nove de Julho, 160 Conj. 2E – Centro – São 

Paulo - SP

Sede Regional Mauá

1ª - Dia 29.11.2019, às 10h em primeira convocação e às 11h em 

segunda convocação

2ª – Dia 29.11.2019, às 16h em primeira convocação e às 17h em 

segunda convocação

Local: Rua Almirante Tamandaré, 516 – Vila Bocaina – Mauá – SP

Sede Regional Campinas

Dia 29.11.2019, às 17h em primeira convocação e às 18h em 

segunda convocação

Local: Rua Cônego Manoel Garcia, 1.010 – Jd. Chapadão – 

Campinas – SP

Pelo presente edital, a diretoria 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 disposições 
constantes no artigo 57, do Estatuto do Sindicato, convoca os 
trabalhadores da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRÁS, Petrobrás 
Transporte S.A – TRANSPETRO e Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolívia-Brasil S.A - TBG, para assembleias gerais extraordinárias 
a serem realizadas nos dias, horários e locais abaixo discrimi-
nados, para discutir, apreciar e deliberar sobre a seguinte pauta: 
1 - Referendar a pauta de reivindicações entregue à Petrobrás, 
a qual consiste em exigir o cumprimento das seguintes cláusulas 
do ACT 2019: A – CLÁUSULAS 41 E 86: Realização do Fórum de 
Efetivo, posto que, se “anual”, e houve continuidade da cláusula 
(em dois ACTs, vigentes entre 1°/set/17 e 31/ago/20), a empresa 
já está em mora quanto a esta obrigação; Apresentação dos 

critérios objetivos, aplicados aos casos dos trabalhadores e tra-
balhadoras das unidades à venda ou em processo de redução de 
atividades ou desmobilização, incluídas despedidas, demissões 
e transferências, de quais modalidades; Suspensão de todos os 
processos despedida, demissão, ou transferência, vinculados à 
venda, desmobilização ou redução de atividades nas unidades da 
empresa; B – CLÁUSULA 73, inciso 9º - Abolição do uso de metas 
de SMS como critério qualquer para a avaliação de empregados, 
individual ou coletivamente, e subsequente pagamento de quaisquer 
parcelas, ou concessão de vantagens, inclusive quanto ao chamado 
“sistema de consequências”. 2 – Aprovação de greve por tempo 
determinado entre a 0h do dia 25/11 às 23h:59min do dia 29/11, 
com reavaliação no último dia, em defesa dos empregos e das 
condições de segurança - Calendário das assembleias

São Paulo, 15 de novembro de 2019.
Juliano Deptula Lima - Coordenador Geral

São Paulo, 18 de novembro de 2019.
Juliano Deptula Lima - Coordenador Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA
O COORDENADOR GERAL DO SINDICATO UNIFICADO DOS PETRO-
LEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIPETRO/SP – CNPJ N° 
07.550.157.0001-30, entidade sindical de 1º Grau, com sede no 
Viaduto Nove de Julho, 160, Conj. 2E – Centro São Paulo – SP – CEP 
01050-060, CONVOCA TODOS OS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS 
QUE FAZEM PARTE DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS 
REPACTUADOS (PPSP-R) E NÃO REPACTUADOS (PPSP-NR) para 
participarem das ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS da 
categoria, para discutir, apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 1 – Aprovação da proposta alternativa que irá substituir 

o atual PLANO DE EQUACIONAMENTO – PED do PPSP-R  e do 
PPSP-NR elaborada pelo denominado Grupo de Trabalho Petros 
(GT-PETROS) formado por representantes indicados pela FUP, 
FNP, FTTNAA, FENASPE, PETROS e Petrobrás) e; 2 – Autorização 
para a direção do Sindicato Unifi cado dos Petroleiros do Estado 
de São Paulo – Sindipetro SP, assinar o denominado “TERMO DE 
COMPROMISSO E OUTRAS AVENÇAS” cujo conteúdo está disponível 
no site do sindicato (sindipetrosp.org.br), nas sedes do sindicato para 
consulta. As assembleias serão realizadas em primeira convocação, 
com quórum de metade mais um dos integrantes da presentes, e 
em segunda convocação, com qualquer número dos integrantes 
da categoria presentes conforme as datas e horários a seguir:

TERMINAIS

Segunda-feira (18.11)

Uberaba às 19h, na Avenida governador Valadares 450 centro 
- Uberaba, no Sind. dos Empregados em Estab.s Bancários de 
Uberaba e Região

Terça-feira (19.11)

Ribeirão Preto às 7h30, na portaria do terminal

Quinta-feira (21.11)

Uberlândia às 18h, Av. Araguari 254 - Bairro Martins, no Sinttel MG

Brasília e ESBRAS 19h, na sede da CUT DF - SDS Edifício Venâncio 
V LJS 4, 14 e 22 - Asa Sul, Brasília

Senador Canedo às 18h, na sede da CUT GO, R. 70, 661 - St. 
Central, Goiânia

REPLAN

Domingo (17.11)

Grupo 5 às 23h30, na portaria da Replan

UTE LCP

Segunda-feira (18.11)

G4 6h30

G1 6h00

G2 22h30

G3 22h00

Dia 20/11

G5 6h00h

ADM 7h00

SEDE REGIONAIS

Quinta-feira (21.11)

Sede Regional Campinas 19h - Rua Cônego Manoel Garcia, 1.010 
- Jd. Chapadão - Campinas - SP

Sede Regional Mauá 19h - Rua Almirante Tamandaré, 516 - Vila 
Bocaina - Mauá - SP

Sede Regional São Paulo 19h - Viaduto Nove de Julho, 160 Conj. 
2E - Centro - São Paulo - SP

Desde o momento em que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) determinou que a 
Constituição tem de ser cumprida e não 
se pode condenar/prender alguém antes 
de esgotadas todas as possibilidades de 
defesa, a expectativa para a libertação 
de Lula era enorme.
Em Curitiba, onde estava preso há 587 
dias, uma multidão se formou para ver 
o maior líder político do país novamente 
em liberdade. Lula saiu no fi nal da tarde 
da sexta-feira, 8, direto para os braços 
do povo. Visivelmente emocionado, reafi r-
mou a importância do acampamento Lula 
Livre, das pessoas que ali permaneceram 
o tempo todo.
Assim como foi o cenário de seu últi-
mo ato antes de ser preso, a sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi o 
palco do primeiro discurso de Lula livre. 
Durante todo o sábado, milhares de pes-
soas se aglomeraram na sede e nas ruas 
próximas. Dezenas de petroleiros foram 
recepcionar o ex-presidente, dizer que a 
categoria continua na luta e agradecer o 
que ele fez pelos petroleiros, pela Petro-
brás e pelo Brasil. Em seu discurso, Lula 
novamente agradeceu à militância e à 
população que o apoiou, criticou a Rede 
Globo, os desastres econômicos de Paulo 
Guedes (ministro da Economia), o governo 
antipopular e Jair Bolsonaro.
Lula está de volta, pronto para liderar a 
oposição para tirar o país das garras do 
autoritarismo, dos privatistas, dos fi nan-
cistas, do corte de direitos dos trabalha-
dores, dos cortes na saúde, educação e 
programas sociais. Bem-vindo, presidente 
Lula. Livre sempre.

LULA VOLTA 
NOS BRAÇOS 
DO POVO

Editorial
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GOVERNO TRANSFORMA OPORTUNIDADE 
EM AMEAÇA À SOBERANIA DO PAÍS

Em palestra na Universida-
de de Campinas (Unicamp), no 
dia 05 de novembro, o geólogo 
e petroleiro Guilherme Estrella 
atacou a entrega do pré-sal às 
empresas internacionais e aler-
tou que o governo está transfor-
mando a grande oportunidade 
de desenvolvimento do país em 
ameaça à soberania nacional. 

Considerado o “Pai do pré-
-sal”, por ter coordenado os es-
tudos que levaram à descoberta, 
em 2006, de uma das maiores 
reservas de petróleo do plane-
ta, o geólogo iniciou a palestra 
afi rmando que os brasileiros não 
conhecem as riquezas e a im-
portância do Brasil no cenário 
mundial.

“Nosso país não produzia pe-
tróleo, mas brasileiros fundaram 
uma empresa com a missão de 
descobrir petróleo em terras 
brasileiras”, disse.

Segundo Estrella, “com o 
Brasil começando a crescer, 
perdermos a autossufi ciência e 
as outras bacias estavam inex-
ploradas, abandonadas, porque 
as empresas estrangeiras não 

quiseram investir e correr o risco 
exploratório”.

O país tinha necessidade de 
encontrar novas reservas e o 
governo passou essa tarefa à 
Petrobrás. “Retiramos as son-
das da Bacia de Campos e as 
colocamos ao sul, na Bacia de 
Santos, enfrentamos o desafi o 
de perfurar 2 mil metros de sal, 
7 mil metros a partir do nível 
do mar.

Já tínhamos desenvolvido tec-
nologia em águas profundas no 
monopólio estatal”, afi rma.

Ele ressalta que o pré-sal 
trouxe ao Brasil uma imen-
sa oportunidade de avançar e 
inovar. “Estamos transferindo 
para interesses estrangeiros a 
produção de uma energia abso-
lutamente gigantesca, que é a 
nossa grande oportunidade de 
desenvolvimento nacional mini-
mamente autônomo”.

Estrella reforça que há muita 
coisa em jogo na questão do 
petróleo nacional. “Estamos 
sendo objeto de interesses não 
brasileiros. O pré-sal é o tijolo 
gigantesco de ouro que faltava 

para sermos efetivamente um 
país soberano”.

Em sua opinião, a Petrobrás 
perde sua marca de estatal, de 
ser comprometida com o desen-
volvimento nacional e se torna 
rentista e arrisca apontar que 
o futuro que se desenha para a 
Petrobrás é o de uma empre-
sa de investimento fi nanceiro, 
sem empregados. “Todo mundo 
será contratado, do presiden-
te ao cargo mais modesto da 
companhia.

A lei trabalhista não existe 
mais e o grande capital rentista 
não quer saber de previdência 
social e sim de empregar o mí-
nimo, para tirar o máximo no 
menor tempo possível”.

“O erro maior de tudo é trans-
formar uma oportunidade em 
uma ameaça e, infelizmente, é 
isso que estamos fazendo com 
o pré-sal. Ao invés de ser uma 
oportunidade para o desenvol-
vimento científi co brasileiro está 
se tornando a maior ameaça da 
história do Brasil para retornar-
mos à posição de colônia, de 
perda da soberania nacional”.

‘PAI DO PRÉ-SAL’ ALERTA:

O pré-sal é o que faltava para sermos efetivamente um país 
soberano, afi rma Estrella
por Alessandra Campos

ANP QUER 
ACELERAR 
ENTREGA

Segundo informou o broadcast 
da Agência Estado, a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) deseja mudar 
a metodologia de avaliação de negó-
cios para acelerar a venda de cam-
pos terrestres. Segundo o chefe da 
coordenadoria de Áreas Terrestres 
da ANP, José Fernando de Freitas, 
“antes do fi m do ano, a gente tem 
uma mudança”.

Freitas afi rmou que, dos 61 cam-
pos já vendidos pela Petrobrás, a 
ANP analisou totalmente apenas 
quatro. A estatal barganhou mais 
prazo para vender as 118 áreas res-
tantes, cuja data limite será junho 
de 2020.

“No período de negociação en-
tre o proprietário e o novo dono, 
o antigo dono tem pouco incentivo 
para continuar investindo. Já quem 
comprou não pode iniciar. A gente 
está muito sensível a essa difi cul-
dade”, afi rmou, sem revelar quais 
prejuízos podem ocorrer com uma 
mudança repentina de metodologia 
criada apenas para agradar aos in-
teresses dos investidores.

Enquanto isso, a atual gestão 
vende tudo o que pode, ataca em-
pregos e direitos trabalhistas ardu-
amente conquistados.

DESINVESTIMENTO

por Norian Segatto

Guilherme Estrella, geólogo e petroleiro



por Norian Segatto
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A certifi cação do Serviço Pró-
prio de Inspeção de Equipamentos 
(SPIE) é defi nida pela NR-13, a qual 
a Transpetro São Paulo é certifi cada 
desde 2011, o que é uma garantia 
para a segurança dos trabalhadores 
e para a planta da unidade. 

No entanto, como parte do projeto 
de desmonte do Sistema Petrobrás, 
a Transpetro informou que tem in-
tenção de terceirizar o serviço. O 
motivo alegado é o de sempre: re-
dução de custos.

Acabar com o SPIE não garante 
economia e aumenta o risco para 
as pessoas e a empresa. 

(Confi ra a matéria 
completa no site do 
Unifi cado, acessan-
do pelo QRcode)

Isso, você mesmo, está pensando o quê? Vai 
fi car de mimimi e pedir atestado médico, seu 
malandro? 

É assim que a gerência da Petrobrás vê o 
funcionário que tem algum problema de saúde. 
Essa atitude já havia sido explicitada pelo gerente 
executivo do Compartilhado, que em uma palestra 
disse que muita gente apresentava “atestado 
Bombril”. 

O tamanho do desrespeito, agora, ficou 
ainda mais caracterizado durante o treinamento 
chamado “Atendimento Na Palma Da Mão”, em 
que uma ilustração mostra pessoas aguardando 
atendimento médico (provavelmente, vagabundos 
como você, na opinião da empresa) e o texto diz 
que “alguns estão procurando atendimento, mas 
a maioria, na realidade busca o atestado que 
comprove a gripe e permita a ida para a casa 
(afastamento)”.

Pois é, malandro, pensa que você engana os 
espertalhões do Dacorp?

Para o diretor do Unifi cado Tiago Franco “isso 
até poderia ser entendido como uma formulação 
infeliz se não fi zesse parte de uma repetitiva 
estratégia de desacreditar as pessoas que buscam 
ajuda médica. Esse tipo de comportamento agrava 
o sofrimento de quem está com uma enfermidade 
e fi ca receoso de buscar auxílio médico por ser 
desacreditado e até perseguido ou assediado 
moralmente”.

O Unifi cado encaminhou o conteúdo das 
ilustrações para seu setor jurídico e está estudando 
entrar com uma denúncia no Ministério Público 
do Trabalho.

Uma contaminação por óleo no sistema de 
vapor que passa pela tubovia principal, malha 
central da tubulação da Replan, colocou os petro-
leiros em alerta e reacendeu a discussão sobre a 
necessidade de ser acionado o alarme (tifon) em 
casos como esse, considerados de emergência. O 
problema ocorreu na manhã do dia 11 de novem-
bro, com evacuação da área pelos terceirizados, 
mas sem o aviso sonoro.

A emergência foi identifi cada por trabalhadores 
do setor de Transferência e Estocagem (TE) ao 
longo da tubovia, na região da casa de controle 
(CO5). Ao invés de eliminar da rede somente vapor 
condensado, um dos purgadores também estava 
expelindo fumaça de óleo, cuja origem ainda não 
havia sido confi rmada até a tarde de quinta-feira 
(14). Foi observado ainda vazamento no fl ange 
(conexão) das tubulações, em válvulas e trechos de 
linha com furos. Segundo relatos de trabalhado-

res, havia fumaça e forte cheiro de óleo em toda 
tubovia central oriunda da linha que compreende 
a rede de vapor de 13kgf/cm² (V-13). Para drenar 
o óleo dessa rede, foi necessário abrir uma das 
linhas de condensado, na área da CO6.

Na opinião de muitos petroleiros, a omissão 
de casos como esse, de emergência, é resultado 
do PRV (Programa de Remuneração Variável). 
A gestão omite o problema para garantir uma 
bonifi cação gorda. O PRV, aponta trabalhadores, 
tem sido o motivador de subnotifi cações, a fi m de 
que a refi naria não tenha 
impactos em sua pontua-
ção (Balanced Scorecard), 
que determina o valor dos 
prêmios.

(Confi ra a matéria com-
pleta no site do Unifi cado, 
acessando pelo QRcode)

TRANSPETRO

REGIONAL CAMPINAS

O sábado, 9, começou com chuva 
e a previsão indicava que o tempo 
não iria melhorar. Mas o sol apa-
receu, a temperatura subiu e o dia 
fi cou propício para a Festa do Chopp, 
realizada na Regional Campinas. Em 
sua 12a edição, o tradicional evento 
recebeu cerca de 150 e comemorou 
a Liberdade do ex-presidente Lula.

Na entrada do Sindicato, uma faixa 
homenageava Lula, que foi solto no 
dia anterior após permanecer preso 
na Polícia Federal em Curitiba. Para 
comemorar a liberdade, muita gente 
foi à festa com uma roupa vermelha 
ou vestiu camiseta com a imagem 
do ex-presidente.

(Confi ra a matéria 
completa e outras fo-
tos no site do Unifi -
cado, acessando pelo 
QRcode)

EMPRESA QUER ACABAR 
COM O SPIE

REPLAN TEM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
E TIFON NÃO É ACIONADO

VAI TRABALHAR, 
VAGABUNDO!

FESTA DO CHOPP 
HOMENAGEIA LULA LIVRE

DACORP

CONTAMINAÇÃO REDE DE VAPOR

Insegurança está tomando níveis alarmantes na Replan

Terceirização não trará economia

Dia começou com chuva e terminou com chopp

por Alessandra Campos



No dia 8 de novembro, a FUP questionou 
os gestores da Petrobrás sobre o descumpri-
mento do Acordo Coletivo de Trabalho mediado 
pelo Tribunal Superior do Trabalho a pedido 
da própria empresa e cobrou que ela se ma-
nifestasse até o dia 12, o que não ocorreu. 

Após o acordo ser assinado, a empresa 
continua com a política de demissões e trans-
ferências em massa, causando apreensão, 
transtorno e insegurança em toda a categoria 
nacionalmente. 

A Petrobrás também incluiu metas de se-
gurança, saúde e meio ambiente como critérios 
para pagamento de bônus e concessão de 
vantagens, o que fere as cláusulas 41 e 86 
do ACT e o parágrafo 9º da cláusula 73, que 
veda o uso de metas de SMS em avaliações.

Diante desse cenário de desrespeito e do 
aprofundamento do desmonte da companhia, 
com a aceleração da venda de campos ter-
restres, de refi narias e entrega das áreas 
do pré-sal, o Conselho Deliberativo da FUP 

encaminhou a realização de assembleias para 
submeter à avaliação da categoria o indicativo 
de greve por tempo determinado, de 25 a 29 
de novembro, em defesa dos empregos e da 
segurança.

“Queremos a suspensão de todos os pro-
cessos de demissão relacionados com a priva-
tização e o fi m do Programa de Avaliação de 

Desempenho, que será usado pela companhia 
para demitir sem justa causa. Além disso, 
queremos que a empresa realize imediata-
mente o Fórum de Efetivo, previsto no acordo 
coletivo”, explica o diretor do Unifi cado, Bob 
Ragusa, que complementa: “Pela segurança 
operacional, queremos a abolição de metas 
de SMS, tanto na avaliação individual como 
na coletiva, e queremos o fi m da política de 
consequências, que também está sendo usada 
para punir e demitir trabalhadores”.

As setoriais já estão ocorrendo nas bases 
do Unifi cado (confi ra no calendário do edi-
tal). Nessas setoriais também estão sendo 
abordadas as pendências do acordo coletivo 
como comissão de PLR, de tabela de turno e 
de horas extras.

Nossa mobilização não acabou, vamos en-
frentar os descasos da companhia e cruzar 
os braços agora, enquanto existe a Petrobrás 
pública. Confi ra na página 2 o calendário de 
assembleias.

GREVE EM DEFESA DO EMPREGO

PARAR AGORA PARA NÃO PARAR DE VEZ
Assembleias vão decidir sobre greve

O Conselho Deliberativo da FUP encaminhou indicativo de greve de 25 
a 29 de novembro

Após o acordo ser assinado, a 
empresa continua com a política 
de demissões e transferências 
em massa, causando apreensão, 
transtorno e insegurança em 
toda a categoria. Queremos a 
suspensão de todos os processos 
de demissão relacionados com a 
privatização

por Norian Segatto

Jornal petroleiros 5 



DICAS CULTURAIS

ANTÔNIO CARLOS PIMENTA, 
Elétrica/Replan

► “O Diário de Anne Frank” foi 
tão impactante pra mim, que fui 
conhecer a casa verdadeira onde a 
garota viveu.

HERMES RANGEL, aposentado da 
Recap

► “Novo Tempo”, de Ivan Lins. A 
mensagem que a música transmite é 
inspiradora.

EDUARDO COSELLI VASCO DE 
TOLEDO, HA/Replan

► Um fi lme que está em alta e eu 
recomendo é “Coringa”, porque trata 
das questões sociais e psicológicas 
que vivemos.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

Em 2016, na 89a edição do Oscar, 
a Academia de Cinema de Hollywood 
foi duramente criticada por não ter, 
pelo segundo ano consecutivo, ne-
nhum negro ou negra indicado para 
as principais premiações.

O cinema, principalmente dos EUA, 
ainda é predominantemente branco.

Conforme o site Geledes, pesquisa 
realizada pela University of Southern 
California com mais de 30 mil perso-
nagens de fi lmes de maior bilheteria 
entre 2007 e 2014 apontou uma vas-

ta predominância de protagonistas 
brancos. Entre os 100 maiores fi lmes 
de 2014, por exemplo, somente 17 
tiveram atores não-brancos como 
protagonistas ou co-protagonista.

Em toda a quase centenária 
premiação do Oscar, apenas uma 
mulher negra recebeu o prêmio de 
melhor atriz (Halle Berrer, em 2002, 
no fi lme “A última ceia”) e quatro 
atores negros (Sidney Poltier, Denzel 
Washington, Jamie Foxx e Forest 
Withaker).

Corra! – de Jordan Peele (2017)
Moonlight – de Barry Jenkins (2017)
Infi ltrado na Klan – de Spike Lee 
(2018)
Django Livre – de Quentin Tarantino 
(2013)
12 Anos de Escravidão – de Steve 
McQueen (2014)
Ali – de Michael Mann (2001)
Histórias Cruzadas – de Tate Taylor 
(2011)
A Hora do Show – Spike Lee (2000)
 Conduzindo Miss Daisy – de Bruce 
Beresford (1989)

A Cor Púrpura – de Steven Spielberg 
(1985)
Mississipi em Chamas – de Alan 
Parker (1988)
Duelo de Titãs – de Boaz Yakin (2000)
À Procura da Felicidade – de 
Gabriele Muccino (2006)
Faça a Coisa Certa – de Spike Lee 
(1989)
What Happened, Miss Simone? – de 
Liz Garbus (2015)
Os Panteras Negras: Vanguarda da 
Revolução – documentário de Stanley 
Nelson (2015)

O CINEMA PRETO 
PEDE PASSAGEM

LUTA CONTRA 
O RACISMO

Um dos caminhos de ascensão social dos negros 
é pelo esporte e há quem use esse argumento para 
afi rmar que não existe racismo nos meios esportivos. A 
vida de atletas negros mostra o quanto isso está longe 
de ser verdade; mesmo consagrados, muitos convivem 
cotidianamente com manifestações racistas. 

Às vésperas da Segundo Guerra Mundial, em 1936, 
Hitler quis mostrar ao mundo a superioridade da raça 
ariana durante os jogos olímpicos em Berlim, mas 
quem brilhou foi o afro-americano Jesse Owens. Neto 
de escravos, Owens, então com 23 anos, bateu quatro 
recordes olímpicos: 100 e 200 metros rasos, revezamento 
de 400 metros e salto em distância, vencendo, nessa 
modalidade, o alemão Lutz Long. Hitler foi embora do 
estádio sem cumprimentar o atleta negro.

O Brasil também está repleto de casos de racismo, 
muitos devem lembrar a banana jogada em Daniel Alves, 
em 2014, quando defendia o Barcelona. 

Uma dessas vítimas do preconceito racial, social e 
sexual foi Rafaela Silva, primeira atleta a ganhar a 
medalha de ouro no judô (nas olimpíadas do Rio, em 
2016). Negra, lésbica e nascida em uma favela do Rio, 
Rafaela foi virulentamente ofendida quatro anos antes, 
quando foi eliminada dos jogos de Londres. “Pensei em 
abandonar o esporte” chegou a declarar na época. Nem 
a volta por cima, com a medalha de ouro fez cessar os 
ataques contra ela.

Em 2018, o Observatório da Discriminação Racial no 
Futebol publicou o relatório anual apresentando 77 casos 
ocorridos no ano anterior envolvendo racismo, lgbtfobia, 
xenofobismo e machismo. Um triste e realístico retrato 
de nossa racista sociedade.   

Leia a matéria completa no site do sindicato.

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

Infi ltrado na Klan

 Tommie Smith e John Carlos

CONFIRA ABAIXO ALGUNS FILMES QUE TRATAM DE QUESTÕES RACIAIS.
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VIDA DE PETROLEIRO

Você já foi à avenida ver um desfile de 
escola de samba? Já sentiu o coração pulsar 
forte ao som da bateria, da arquibancada 
cantando e dançando? Agora, imagine se 
toda essa energia, toda a comunidade, com 
suas cores, fantasias, passistas e cabrochas 
entoasse um samba seu? Pois foi essa emoção 
que Maurício Pito, sentiu. Quatro vezes! 

“Não dá para descrever, é bom demais, 
é a maior realização da minha vida”, conta 
o petroleiro de 37 anos de idade, 11 deles 
vividos na Petrobrás, primeiro no Edisp e 
agora no RH-AMS do Edicon.

Infância musical
O gosto pela música surgiu cedo na vida de 

Maurício, seu avô, o cantor Francisco de Paula, 
foi sua primeira e grande referência. “Aos 
oito anos de idade comecei a estudar violão 
e órgão”, e a paixão pela música nunca mais 
o abandonou. Aprendeu a tocar cavaquinho 
- hoje seu instrumento preferido – violão, 
saxofone e, a partir de 2003 passou a estudar 
canto regularmente, desde 2017 é aluno no 
Instituto Negra Voz.

Samba campeão
Com os instrumentos veio a vocação de 

compositor, entre 2009 e 2016 integrou a Ala 
de Compositores da Acadêmicos do Tucuruvi, 
foi lá que emplacou seu primeiro samba-
enredo, em 2012. No ano seguinte, novamente 
sua composição foi escolhida para representar 

a escola na avenida.   
A partir de 2015 passou também a integrar 

a Ala de Compositores da Unidos do Peruche, 
sendo finalista em três ocasiões. No carnaval 
de 2020 terá sua música cantada pela Escola 
de Samba Estrela do Terceiro Milênio, que 
sagrou-se campeã do Grupo de Acesso em 
2019 com o samba Coragem! Somos nós que 
fazemos a vida! Advinhe quem foi um dos 
compositores? Maurício Pito. “Esse samba 
teve a parceria de outros compositores, entre 
eles o Felipe Mendonça, meu colega petroleiro, 
que era do Compartilhado no Edisp e está 
em Santos agora. O Felipe é meu parceiro 
em todos os sambas que foram campeões”, 
revela.

Samba e projeto social
Uma das motivações de Maurício é poder 

utilizar a música como elemento de inserção 
social. “A minha praia é o samba e é com 
ele que eu tento contribuir para melhorar 
a sociedade, busco levar a música para 
comunidades carentes”, explica. Entre outras 
atividades, em 2013 fundou o Movimento 
Cultural Samba da Pracinha, no bairro 
do Tremenbé, zona norte de São Paulo, é 
compositor da Comunidade Samba da Vela 
(https://pt-br.facebook.com/sambadavela/) 
e é o idealizador das Oficinas de Samba 
Eterno Aprendiz, que ensina musicalização 
para crianças e adultos.

Em 2017 Maurício Pito lançou seu primeiro 
disco autoral, Vem de lá, cujas faixas podem 
ser apreciadas na plataforma do Youtube.  
Clique no QRcode, acesse o vídeo da faixa 
título e confira a qualidade musical deste 
petroleiro que tem muito samba no coração. 

por Norian Segatto

Maurício Pito no show de lançamento de seu disco 

SÓ TOCO SAMBA
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A Petrobrás está 
avaliando a venda de 
uma segunda fatia da 
BR Distribuidora dentro 
de seu plano de desmonte 
da companhia. Segundo 
o diretor executivo de 
Relações Institucionais 
da estatal, Roberto Ardenghy, não há ainda decisão sobre quando e 
quanto será vendido em uma futura nova oferta de ações.

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
rejeitou recurso da Advocacia-Geral da 
União (AGU), instituição que representa 
a União no campo judicial e extrajudicial, 
e manteve a proibição do trabalho de 
gestantes em atividades com qualquer grau 
de insalubridade. Apesar do julgamento 
no Plenário do STF, AGU ainda tentou 
validar a regra da reforma trabalhista 
de Temer entrando com um embargo de 
declaração, tipo de recurso que busca 
esclarecer pontos de uma decisão.

No dia 11, em Curitiba, ocorreu a 
Audiência Pública “Impactos da Pri-
vatização da Petrobrás no Paraná. O 
evento lotou o auditório da Assembleia 
Legislativa com representantes dos 
petroleiros, parlamentares, militantes 
de movimentos populares e sociais. O 
diretor do Sindipetro PR-SC e secretário 
nacional de comunicação da CUT, Roni 
Barbosa, encerrou o ato lembrando 
que “a defesa da Petrobrás não é uma 
questão de direita, esquerda ou centro, 
mas um dever de todo cidadão brasileiro”.

A Bolívia vive script parecido com o 
do Brasil, que culminou no golpe contra 
Dilma Rousseff . Um presidente ataca-
do pela elite que não aceita avanços 
sociais, a mídia criando uma narrativa 
de desestabilização. A diferença foi o 
desfecho. Com a oposição das forças 
armadas e uma onda de violência, Evo 
Morales renunciou, dia 10, e se refugiou 
no México. Nos processos brasileiro e boliviano, 
as digitais do governo dos EUA são explícitas.

O Banco do Brasil lucrou 
R$ 13,2 bilhões este ano, 
mas fechou 462 agências no 
mesmo período e demitiu 3.360 
trabalhadores e trabalhadoras. 
Já a Caixa Econômica Federal 
deve anunciar um novo PDV 
para cortar mais 2 mil postos 
de trabalho. Menos empregos 
e menos Brasil para saciar a 
incontrolável ganância dos financistas. 

Nada tem de preocupação social 
a decisão de Bolsonaro de extinguir 
os seguros obrigatórios dos veí-
culos (DPVAT e DPEM). A decisão 
visa atingir o presidente do PSL, 
deputado Luciano Bivar, controlador 
da seguradora Excelsior, uma das 
credenciadas pelo governo para co-
bertura do seguro. Trata-se de mais 
um capítulo de briga de gangues, defi niu um parlamentar.

O Senado aprovou por unanimidade 
a Proposta de Emenda à  Constituição 
(PEC) 75/2019, que modifi ca o Artigo 
5º da Constituição, que trata do crime 
de estupro e o feminicídio.Se a PEC for 
defi nitivamente aprovada, feminicídio 
e estupro serão enquadrados como 
crimes inafi ançáveis.Segundo o Anu-
ário Brasileiro de Segurança Pública, 
a cada 8 horas uma mulher é vítima 
de feminicídio no Brasil.

Sindicalistas da CUT e demais 
centrais – CTB, Força Sindical, 
Nova Central, Intersindical e CS-
P-Conlutas – foram ao centro de 
São Paulo, dia 13 para denun-
ciar à população os pacotes de 
maldades de Jair Bolsonaro e do 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des. Com essa MP você trabalha 
mais, ganha menos e tem menos 
direitos. Está bom assim ou quer mais?

MENOS BR GESTANTE EM AMBIENTE INSALUBRE

DEFESA DA PETROBRÁS CONVULSÃO LATINA

PAÍS VENDE TUDO BRIGA DE GANGUES

PEC DO FEMINICÍDIO CONTRA A MP 905

RAPIDINHAS
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