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TABELA DE TURNO

Gestão da Recap chama polícia para 
impedir que Sindicato fi zesse setorial 
com os trabalhadores. Ninguém se 
intimidou, polícia agiu com respeito 
e gestão saiu desmoralizada.
PÁGINA 2

Greve dos caminhoneiros, marcada para 
segunda-feira, traz a reivindicação de baixar 
o preço do diesel. Petroleiros querem nova 
política de preços para os combustíveis, que 
não penalize os mais pobres.
PÁGINA 3

A Petrobrás tem tentado modifi car as tabelas de turno 
e para isso usa do arbítrio e da pressão, como na 
convocação de um plebiscito para que os trabalhadores 
“opinem” sobre a proposta da empresa. A FUP e os 
sindicatos apresentaram a proposta de manutenção das 
atuais tabelas com um termo aditivo ao Acordo Coletivo.  
Assembleias realizadas nas bases do Unifi cado ratifi caram 
essa proposta.  PÁGINA 5

Mais um trabalhador da 
Transpetro é reintegrado 
após Justiça reverter 
demissão por justa causa.
PÁGINA 4



►  // CHARGE
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Estamos chegando ao fi nal de 2019, 
um ano que sabíamos ser de grandes 
desafi os para a classe trabalhadora e 
para a categoria petroleira, em especial. 

Desde os primeiros dias do governo 
Bolsonaro enfrentamos a ameaça de pri-
vatização da Petrobrás, movimento que 
já havia se iniciado na gestão tampão de 
Michel Temer, mas que se tornou política 
de governo sob a tutela do ultraliberal 
ministro da Economia, Paulo Guedes, que 
parece exalar ódio de trabalhador por 
cada poro.

Castello Branco assumiu a Presidência 
da companhia com a missão de entre-
gar os principais ativos da empresa ao 
capital estrangeiro, retirar a Petrobrás 
da liderança da exploração do pré-sal, 
privatizar refi narias e tornar, por fi m, a 
maior empresa brasileira em um mero 
apêndice internacional do mercado de 
óleo e gás. A grande potência energética 
que o Brasil ousou ser com a descoberta 
do pré-sal e mudanças no marco regula-
tório foi ceifada por capachos do capital 
internacional.

Enfrentamos o aumento da inseguran-
ça, do assédio moral, da precarização do 
nosso trabalho, dos ataques ao movimen-
to sindical. Vimos o trabalhador e traba-
lhadora petroleira, que tanto orgulho têm 
de sua empresa, ir e voltar do emprego 
sem ânimo, cansado com a sobrecarga 
gerada pela falta de efetivo, com medo 
por conta da piora na manutenção dos 
equipamentos,  à espreita do que a gestão 
poderia fazer na semana seguinte para 
atrapalhar e burocratizar o serviço.

Foram muitos desafi os e outros tan-
tos virão em 2020. Vamos enfrentá-los 
como sempre fi zemos, de cabeça ergui-
da, olhando para o futuro do Brasil, da 
Petrobrás e dos trabalhadores e cientes 
da importância de nossa categoria para 
o desenvolvimento do país. Petroleiro/a 
não foge à luta. Que venha 2020.

ANO DE 
RESISTÊNCIA

Editorial
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EDITORIAL

Realização de setoriais é um direito da categoria

GESTÃO TENTA IMPEDIR 
CONVERSA DO SINDICATO 
COM TRABALHADORES

Como é comum ocorrer, na tarde da quin-
ta-feira, 12, dirigentes do Sindicato estavam 
no estacionamento da Recap conversando 
com os trabalhadores sobre a tabela de turno 
e outras questões pertinentes ao trabalho na 
refi naria. De repente, de maneira absoluta-
mente arbitrária, a segurança da empresa 
chamou a polícia como se uma grande revolta 
estivesse para acontecer. Essa tentativa de 
impedir que o Sindicato conversasse com os 
trabalhadores também já tinha ocorrido um 
dia antes, mas de maneira menos truculenta.

Quando chegaram ao local, os policiais 
encontraram trabalhadores conversando 
normalmente, de maneira tranquila, como 
sempre fi zeram. A presença policial, no en-
tanto, causou espanto nos que ali estavam. 
“Foi uma atitude desnecessária por parte da 
empresa, os policiais perceberam que nada 

de anormal estava acontecendo, foram res-
peitosos o tempo todo e aguardaram o fi nal 
da setorial para conversar conosco”, relatou 
o coordenador do Unifi cado, Juliano Deptula. 
No entanto, os PMs registraram um boletim 
de ocorrência.    

No dia seguinte estava programada outra 
setorial e o Sindicato fi cou atento para novo 
ato arbitrário por parte da gestão, mas, tal-
vez percebendo o exagero da tarde anterior, 
desta vez a segurança optou pela conversa 
e foi dito que será agendada uma reunião 
específi ca sobre o assunto.

“Um aspecto positivo foi o posicionamento 
do pessoal do turno, que fi cou ao lado da 
direção do sindicato o tempo todo, inclusive 
não queriam entrar na refi naria antes que a 
polícia deixasse o local”, informou o diretor 
Auzélio Alves.

RECAP
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“VAMOS PARAR O BRASIL”, 
ANUNCIA LIDERANÇA 
CAMINHONEIRA

No dia 6 de dezembro, após 
reunião com a CUT-RJ, Marconi 
França, um dos líderes dos cami-
nhoneiros (há vários comandos 
espalhados pelo país), avisou que 
“o Brasil vai parar”, ao anunciar 
uma greve nacional a partir de 
16 de dezembro contra a alta do 
preço dos combustíveis. “Hoje a 
situação do Brasil não está boa, 
e nós caminhoneiros viemos pedir 
apoio da CUT. Estamos fechados 
para entre o dia 15 e 16 fazermos 
uma paralisação, mas precisa-
mos do apoio da população, da 
dona de casa, do pai de família, 
que não estão satisfeitos com o 
preço da gasolina, do óleo diesel 
e do botijão de gás. Então jun-
te-se a nós porque essa briga é 
de todos, não é só dos caminho-
neiros”, afi rmou França. Como a 
edição do Jornal Petroleiros 

fechou no sábado, não dá para 
informar aqui se o movimento 
de fato ocorre e qual a sua di-
mensão.
CUT anuncia apoio ao movi-
mento

“A pauta de reivindicações dos 
caminhoneiros independentes que 
marcaram uma greve nacional 
para segunda-feira, receberá 
o apoio da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT)”, afi rmou 
a entidade, que considera jus-
to o movimento já que a pauta 
de reivindicações é também de 
interesse de toda a sociedade 
brasileira.

Os caminhoneiros querem que 
a Petrobrás mude a sua política 
de preços do diesel. Somente os 
combustíveis foram reajustados, 
11 vezes de setembro a dezem-
bro. O último reajuste feito pelo 

governo, do óleo diesel, principal 
combustível utilizado pelos ca-
minhoneiros, foi de 2%, no dia 
4 deste mês.

O valor médio do diesel nas 
bombas dos postos de combus-
tíveis está em R$ 3,708. Segundo 
dados da dados da Agência Na-
cional do Petróleo (ANP), durante 
a greve dos caminhoneiros em 
maio de 2018, o preço do die-
sel estava em R$, 3,59, ou seja, 
abaixo do atual valor.

O movimento reivindicatório 
recebeu também o apoio da Con-
federação Nacional dos Trabalha-
dores em Transportes e Logística 
(CNTTL). O presidente da entida-
de, Paulo João Estausia, afi rmou 
em vídeo que embora a entidade 
não esteja convocando a greve, 
ele acredita que ela é legítima e 
dará todo o apoio à paralisação. 

GREVE DOS CAMINHONEIROS

CUT e Confederação dos Transportes apoiam o movimento. 
Petroleiros querem a redução do preço de todos os combustíveis.

PETROLEIROS 
TAMBÉM LUTAM 
CONTRA A ALTA 
DOS COMBUSTÍVEIS

A reivindicação de que a Pe-
trobrás e o governo revejam a 
política de preço da gasolina, 
do diesel e do gás de cozinha é 
compartilhada pelos petroleiros 
de todo o país, que têm denun-
ciado a política de desmonte 
da atual gestão como um dos 
fatores que pressionam a alta 
do preço dos combustíveis.

Durante entrevista no jornal 
Brasil de Fato na quinta-feira, 
12, o diretor do Unifi cado, Ale-
xandre Castilho, afi rmou que 
“o alto custo dos combustíveis 
acaba afetando o valor da ali-
mentação, do vestuário, do la-
zer, afeta a toda a sociedade. 
Fazer uma luta contra o preço 
do combustível melhora a qua-
lidade de vida das pessoas”.

Castilho explicou que duran-
te a greve dos caminhoneiros 
de maio de 2018, que parou 
o país, a reivindicação “única” 
era o preço do diesel e da ta-
bela de frete. Na ocasião, os 
petroleiros chegaram a enca-
minhar uma paralisação em 
solidariedade à luta dos ca-
minhoneiros, mas apontando 
para uma pauta mais ampla, 
de baixa do preço de todos os 
combustíveis. “Houve, após a 
greve, uma aproximação dos 
caminhoneiros com o movi-
mento sindical e hoje vários 
setores dessa categoria defen-
dem a luta contra a privatiza-
ção das refi narias, por entender 
que isso pode gerar aumento 
dos preços, assim como nós 
defendemos, afi rmou Castilho. 

Confi ra o vídeo completo da 
entrevista de Castilho para o 
BdF no site do Unifi cado.

Greve de 2018 parou o país

Defendemos nova política de preços

por Norian Segatto
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Recentemente, a Justiça do Trabalho concedeu 
a reintegração de um técnico de administração 
da Transpetro, que foi demitido, em outubro de 
2015, por justa causa, apesar de estar em licença 
por problemas de saúde. A companhia alegou 
abandono de emprego.

O trabalhador em questão é portador do CID10 
F31.4/F31.6. No fi nal de agosto de 2015, ele teve 
um grave problema de saúde, que o fez se isolar 
de todos.

A Transpetro tinha conhecimento da enfer-
midade do trabalhador, que, inclusive, chegou a 
receber auxílio-doença por depressão em 2014.

“É evidente que antes de demitir o trabalhador 
por abandono de emprego a empresa deveria 
verifi car sua condição médica”, afi rma a defesa 
elaborada pelo Jurídico do Sindicato.

Na sentença, o juiz relator José Carlos 
Fogaça afi rma que “restou provado que o autor 
encontrava-se doente durante as faltas ao serviço, 
que seu quadro de saúde é de conhecimento da 
reclamada e que o autor colocou-se a disposição 
para retornar ao trabalho”, concedendo a 
reintegração ao trabalhador.

Conheça seus direitos, lute por eles e procure 
sempre o Sindicato.

CONFRATERNIZAÇÃO

TRANSPETRO

Mais um ano terminando e, como 
sempre, os petroleiros das três bases 
do Unifi cado se reúnem para saudar 
o novo ano, reencontrar amigos, jo-
gar conversa fora e cerveja e chur-
rasco pra dentro. E não foi diferente 
este ano, apesar das fortes chuvas, 
a alegria e descontração imperaram 
nas festas de confraternização do 
Unifi cado.

Acesse o site e confi ra as imagens. 
E ótimo 2020 para todos nós.

Como noticiado no jornal do Sin-
dicato, a Transpetro informou que 
irá manter as mudanças no trans-
porte dos funcionários, oferecendo 
condução apenas a partir de termi-
nais de ônibus e trem. Ou seja, quem 
mora longe desses lugares terá de 
se locomover por conta própria até 
esses pontos.

A direção do Sindicato não con-
corda com essa medida, que retira 
um direito histórico dos trabalha-
dores. “Vamos realizar reuniões nos 
terminais e avaliar o que é possível 
ser feito”, informa o coordenador da 
Regional São Paulo, Felipe Grubba.

Dia 17 - Terça-feira. Terminal 
Barueri – às 7h

Dia 18 – Quarta-feira - Terminal 
Guarulhos – às 7h

Dia 19 – Quinta-feira – Terminal 
São Caetano – às 7h30

CONFIRA AS FOTOS 
DAS FESTAS DE 
FINAL DE ANO

SINDICATO CONVOCA 
SETORIAIS NOS 
TERMINAIS 
PARA DEBATER 
MUDANÇAS NO 
TRANSPORTE

TRANSPETRO 

Transpetro é condenada novamente

No Dia Internacional da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos da ONU, comemorado 
dia 10 de dezembro, petroleiros anistiados do 
Unifi cado participaram da audiência pública 

“Em Defesa das Liberdades Democráticas e 
Lei da Anistia”, realizada na Câmara Municipal 
de São Paulo.

Segundo o petroleiro anistiado Antônio de 
Moraes Zago, um dos assuntos com maior des-
taque na audiência foi o desmonte promovido 
pelo governo brasileiro e os ataques contra os 
direitos dos anistiados. “Enfrentamos um mo-
mento muito grave e precisamos nos organizar 
para fortalecer nossa resistência contra esse 
governo autoritário, que ameaça a liberdade 
democrática, e em defesa da anistia, da nossa 
história de luta”, declarou.

O debate foi organizado pela Plenária Paulista 
Anistia e Reparação, coletivo formado por diver-
sas organizações que defendem o ressarcimento 
e justiça às vítimas da ditadura brasileira. Além 
dos petroleiros, a cerimônia teve a participação 
de representantes da OAB, membros do Mo-
vimento Nacional dos Direitos Humanos e do 
Instituto Vladmir Herzog e dos vereadores do 
PT, Juliana Cardoso e Eduardo Suplicy.

PETROLEIROS ANISTIADOS 
DEBATEM A LIBERDADE 
DEMOCRÁTICA E LEI DA 
ANISTIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audiência na Câmara Municipal de São Paulo

SINDICATO 
OBTÉM 
MAIS UMA 
REINTEGRAÇÃO
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Turno ininterrupto de revezamento é coisa 
muito séria, especialmente se tratando de 
uma atividade como a dos petroleiros, que 
envolve riscos e qualquer problema pode cau-
sar acidentes e prejuízos. Com os cortes de 
efetivo e a pressão cada vez mais constante 
por metas, o trabalho em turnos tem de ser 
avaliado com extrema cautela.

Foi pensando assim que a FUP, desde o 
fi nal da campanha reivindicatória, vem apon-
tando para a manutenção das atuais tabelas 
de turno. A Federação e representantes da 
empresa se reuniram três vezes em novembro, 
nos dias 14, 21 e 28, mas não chegaram a 
um consenso porque a gestão de RH rompeu 
o processo negocial. Há diversos pontos ques-
tionáveis na proposta da empresa. Na tabela 
3x2, por exemplo, o trabalhador só terá um 
descanso completo no fi nal de semana a cada 
ciclo de 35 dias. Questões como as dobras, 
as permutas e o retorno de férias com saldo 
negativo também fi caram em aberto. 

"Oferecemos a manutenção das tabe-
las atuais, através de um Termo Aditivo ao 
acordo coletivo. Também fi zemos proposta 
de calendário para mudar as tabelas, caso a 
empresa não aceite a manutenção das atuais. 
Mesmo assim, de forma irracional, a gestão 

abandonou a negociação e resolveu tocar a 
mudança unilateralmente”, avalia o diretor 
Arthur Bob Ragusa.

Em uma videoconferência realizada no dia 
2 de dezembro, o RH orientou as unidades do 
sistema que praticam turno de revezamento 
de oito horas a apresentarem quatro tabe-
las aos trabalhadores durante um plebiscito 
interno, marcado para ocorrer até o dia 15 
de dezembro.

Processo semelhante já havia sido realizado 
em junho e denunciado pela FUP por ter sido 
feito à revelia de negociação com as entidades 
sindicais e sem possibilidade de auditoria. “A 

gestão da Petrobrás ainda impôs a condição 
de que a tabela mais votada só seja adotada 
se houver acordo com os sindicatos. Caso 
contrário, a tabela adotada será a tabela X”, 
informou a Federação em matéria em seu site. 
Setoriais e assembleias

Devido à postura da empresa, os sindicatos 
convocaram reuniões setoriais nas unidades 
para explicar aos trabalhadores como foram 
as tentativas de negociação, a proposta de 
mediação que a FUP fez para o Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), os perigos da tabela 
que a Petrobrás quer impor, a ilegitimidade 
do plebiscito e a necessidade de uma postura 
fi rme por parte da categoria para não abrir 
essa brecha que terá graves consequências 
no futuro.   

Na Recap, inclusive, a gestão “capitão do 
mato” tentou impedir que o Sindicato con-
versasse com os trabalhadores (leia matéria 
na página 2). Nas demais unidades, o clima 
foi tranquilo. 

As assembleias realizadas nas bases do 
Unifi cado ratifi caram a posição e a proposta 
da FUP. “Terminamos o ano com uma boa luta, 
que terá continuidade nos primeiros dias do 
próximo ano”, avisa o coordenador do Unifi -
cado, Juliano Deptula.

TABELA DE TURNO

ASSEMBLEIAS REFERENDAM POSIÇÃO 
DA FUP E DOS SINDICATOS

Tabela é assunto muito sério

Federação orientou trabalhadores para não participar do plebiscito que a 
companhia tentou enfi ar goela abaixo dos trabalhadores, para referendar 
mudanças na tabela de turno

Há diversos pontos 
questionáveis na proposta 
da empresa. Na tabela 3x2, 
por exemplo, o trabalhador 
só terá um descanso 
completo no fi nal de semana 
a cada ciclo de 35 dias

por Norian Segatto



DICAS CULTURAIS

SERVIÇO

JOÃO MARIA DA SILVA JÚNIOR, 
Aposentado da Cafor/Replan

► Indico “Memórias Póstumas de 
Brás Cubas”, de Machado de Assis, 
quem considero o maior autor 
brasileiro.

VLADIMIR COUTINHO, 
Otimização/Replan

► Gosto de várias do Skank, mas 
“Saideira” é a minha preferida.

IVETE ANTUNES, SBS/Replan

► O suspense policial de Oriol 
Paulo, “Contratempo”, é um fi lme 
que gosto muito.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

por Norian Segatto

O Museu da Imagem e do Som 
(MIS) em São Paulo está com um novo 
endereço (além do tradicional), o MIS 
Experience que, em parceria com a TV 
Cultura traz a exposição Leonardo da 
Vinci – 500 Anos de um Gênio. 

Considerada a investigação mais 
completa e detalhada sobre o trabalho 
do gênio renascentista italiano, a 
mostra apresenta 18 áreas temáticas, 
traz réplicas de máquinas desenhadas 
por Da Vinci, além da possibilidade de 
uma experiência multissensorial com 
animações gráfi cas e áudio. 

Os visitantes também têm a 
oportunidade de “desvendar” a mente 
do homem que lançou as bases para 
algumas das invenções mais notáveis 

da sociedade moderna, como o 
helicóptero, o automóvel, o submarino, 
o paraquedas e a bicicleta. Criada em 
parceria com o Museo Leonardo da 
Vinci, em Roma, Leonardo da Vinci - 
500 Anos de um Gênio traz ainda os 
Segredos de Mona Lisa – uma análise 
da pintura mais famosa do mundo, 
realizada no Museu do Louvre por 
Pascal Cotte, renomado engenheiro, 
pesquisador e fotógrafo de obras de 
arte.

IMPORTANTE: A exposição 
acontece em um novo espaço gerido 
pelo Museu da Imagem e do Som, o 
MIS Experience, localizado na Rua 
Vladimir Herzog, 75, Água Branca, 
São Paulo.

De terça a domingo até 01/03/2020
HORÁRIO
Terças a sextas
10h às 19h (permanência até 20h30)
Sábados
9h15 às 20h30 (permanência até 22h)
Domingos e feriados

9h15 às 19h (permanência até 20h30)
INGRESSOS
Terças | Entrada gratuita (sujeito a 
lotação)
Quartas a sextas | R$30 (inteira) e 
R$ 15 (meia)
Sábados, domingos e feriados

DA VINCI, CINCO 
SÉCULOS DE 
GENIALIDADE 

O FLAMENGO 
TEM CHANCES NO 
MUNDIAL?

A resposta exata a essa pergunta só poderá ser 
respondida no dia 21, se o time carioca chegar à fi nal 
contra, provavelmente, o poderoso Liverpool, campeão 
da Champions League.

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo se tornou 
uma máquina mortífera no campeonato brasileiro, 
goleou o Grêmio na semifi nal da Libertadores e se 
sagrou campeão do jeito que as grandes narrativas 
futebolísticas gostam, com muito sofrimento e dois gols 
nos minutos fi nais. Gabigol tem uma canhota mortífera, 
mas a meta do Liverpool é defendida por Alisson, goleiro 
titular da seleção brasileira e, atualmente, um dos 
melhores do mundo.  

Nos últimos 10 anos ocorreram seis confrontos entre 
sul americanos e europeus, em apenas um o campeão da 
Libertadores levou vantagem (o Corinthians, em 2012).

Ambas as equipes jogam com três jogadores 
avançados, se o Flamengo tem Gabigol, Bruno Henrique 
e Arrascaeta, a equipe inglesa conta com Sadio Mané, 
Mohamed Salah e Roberto Firmino. 

Um ponto que sempre conta a favor das equipes 
europeias é o calendário: o Mundial de Clubes acontece 
no fi nal da temporada brasileira (teoricamente com o 
elenco mais desgastado) enquanto a Premier League 
está no ápice. 

Além dos dois clubes, o Mundial conta com a 
participação do Monterrey (Campeão da Liga da 
Concacaf), do Al Sadd (Campeão da Qatar Stars League), 
do Hienghène Sport (Campeão da OFC/Oceania), do Al-
Hilal (Campeão da AFC/Ásia) e do Esperánce Túnis 
(Campeão da CAF/África).

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

Exposição fi ca até início de março

Alisson e Salah na comemoração da Champions League
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VIDA DE PETROLEIRO

Quando se mudou da casa dos pais e foi 
morar sozinho, aos 29 anos, Diacir Purcote 
Junior se viu na obrigação de aprender a 
cozinhar. O curitibano só não imaginava que 
a necessidade de sobrevivência acabaria 
se transformando em uma descoberta 
apaixonante, que se tornaria um de seus 
grandes prazeres ao lado da fotografia.

Segurança industrial na Refinaria de 
Paulínia (Replan) e petroleiro desde 2006, 
Diacir conta que sua relação com a cozinha 
começou com um estrogonofe. “Um dia resolvi 
fazer um jantar para uns amigos e preparei 
a receita de estrogonofe, que ficou ótimo e 
fez sucesso. Comecei a cozinhar mais vezes 
e a comida sempre recebia elogios”, conta.

Empenhado em aprender algumas técnicas 
e melhorar ainda mais seus dotes culinários, 
Diacir passou a comprar livros e assistir 
vídeos no YouTube. “Naquela época não era 
tão simples encontrar receitas. A internet 
não oferecia as mesmas facilidades de hoje”, 
recorda-se.

Cada vez que ia para a cozinha, o 
segurança industrial se surpreendia com o 
resultado. Isso o motivou a frequentar mais 
lojas de produtos de culinária e a comprar 
utensílios, sempre com o apoio da esposa 
Adriana. “Minha esposa não gosta de cozinhar 
e não precisa. Lá em casa quem cozinha 
diariamente sou eu”, ressalta o petroleiro, 
que é fã de programas de culinária na TV 
e no YouTube e já realizou alguns cursos 
gastronômicos, de salgado, pães e doces.

Cozinheiro da linha clássica, que não gosta 
de adaptações e costuma seguir passo a 

passo a receita, o petroleiro conta que duas 
coisas não podem faltar na sua cozinha: facas 
com bom corte e boas panelas. Ele confessa 
ainda que não curte preparar doces e que tem 
preferência pelas massas artesanais, apesar 
de ser mais trabalhoso.

“O processo demora, porque depois de 
preparada, a massa, feita basicamente com 
farinha e ovo, deve descansar na geladeira 
por cerca de uma hora. O passo seguinte é 
abrir a mistura e passá-la no cilindro, para 
virar uma lâmina. Daí corta a massa com a 
máquina”, explica.

Espaguete e talharim são os tipos de 
massa que o chef costuma fazer com mais 
frequência e, quando está inspirado e dispõe 
de mais tempo, produz ravioli e canelone. 
“Dá mais trabalho fazer essas duas massas 
porque tem que recheá-las. O processo não 
é difícil, mas toma tempo”, justifica.

Hoje, o desafio de Diacir é aperfeiçoar suas 
habilidades na área de panificação. “Fiz um 
curso básico de três semanas de fermentação 
natural no começo deste ano, mas preciso 
aprender mais técnicas porque é difícil 
fazer pão, exige o controle da temperatura 
e umidade. Ainda não consegui acertar a 
receita”, lamenta.

Admirador do chef Rodrigo Oliveira, 
proprietário do Mocotó, premiado restaurante 
de comida nordestina de São Paulo, Diacir 
aprendeu a fazer a receita dele, do baião de 
dois. O prato, de acordo com o petroleiro, 
tem feito bastante sucesso entre os amigos. 
“Minha esposa me presenteou com o livro do 
Rodrigo Oliveira e aprendi a fazer o baião de 

dois dele. Primeiro fiz para ela experimentar 
e, só depois de aprovado, comecei a preparar 
para os amigos. A Adriana é a cobaia da 
degustação”, brinca ele.

 

Natureza e comida
Além de cozinhar, Diacir também adora 

fotografar. Em 2012, ele iniciou cursos para 
aprimorar os conhecimentos na área, comprou 
máquina, algumas lentes e equipamentos e 
se aventurou no mundo fotográfico.

A convite de amigos, fotografou algumas 
festas de aniversário de crianças e até um 
casamento. Participou ainda de alguns 
concursos e, em 2015, uma de suas fotos 
foi classificada entre as oito finalistas de 
um concurso promovido pelo Consulado da 
França. O petroleiro teve ainda algumas 
fotos publicadas em revistas, inclusive na 
especializada Fotografe Melhor.   

Diacir gosta de fotografar natureza e os 
pratos que ele prepara. No final de ano, ele 
seleciona algumas de suas fotos e produz 
calendários para presentear. “Virou uma 
tradição e os amigos já ficam esperando o 
presente”, destaca. Veja algumas das fotos 
do petroleiro no instagram: @diacirjunior.

por Alessandra Campos

Diacir Purcote Junior

COZINHEIRO & FOTÓGRAFO
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Por 6x1 o Tribunal 
Superior Eleitoral cassou 
o mandato a senadora 
Selma Arruda (Pode-
MT), originalmente eleita 
pelo PSL, acusada de 
não ter declarado gasto 
de mais de 1,2 milhão 
durante sua campanha. 
Conhecida como “Moro 
de saia”, por conta de sua “moral ilibada”, a senadora não poderá 
disputar eleições por um período de 8 anos.

No dia 11, o Sindipetro Bahia 
fez uma ação nas cidades 
de Salvador e Alagoinhas 
subsidiando o preço do botijão 
de gás, que foi oferecido à 
população por R$ 50,00. Uma 
enorme fila se formou para 
adquirir o produto com desconto. 
A proposta da ação é dialogar com a sociedade e mostrar que é 
possível vender o gás de cozinha a um preço menor do que está sendo 
praticado hoje no mercado, levando-se em consideração o custo de 
produção nacional, mantendo o lucro das distribuidoras, revendedoras, 
da Petrobrás e a arrecadação dos impostos dos estados e municípios.

Documentos divulgados 
pela mídia mostram que Ron-
nie Lessa, acusado de matar 
Marielle Franco, sofreu uma 
tentativa de assassinato 45 
dias depois da morte da ve-
readora. O caso é tido como 
“queima de arquivo”. O aten-
tado foi feito por Alessandro 
Carvalho Neves, a arma do cri-
me não foi encontrada, o local 
não foi periciado e não há explicação sobre o que o assaltante paulista 
fazia no Rio de Janeiro. Mais informações em http://bit.ly/34aA5e4

Durante audiência pública 
realizada pela Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço 
Público (CTASP) da Câmara dos 
Deputados, realizada no dia 11, 
o presidente da CUT Brasília, 
Rodrigo Rodrigues, disse que 
a medida provisória (MP) 905, 
que cria o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, deve ser devolvida para 
o Poder Executivo por ter todos os requisitos necessários para aprofundar 
a precarização das relações de trabalho e aumentar os índices de de-
semprego no Brasil. A MP retira uma série de direitos trabalhistas, como 
a exigência de registro profi ssional para diversas categorias, promove 
o trabalho aos domingos, reduz a multa de FGTS e desonera patrões, 
entre outras arbitrariedades. 

Por conta de mudanças 
implementadas pelo INSS 
no sistema de liberação de 
benefícios, que passou a 
exigir mais documentos para 
o processo, agricultores estão 
com dificuldade para obter a 
aposentadoria. Levantamento 
feito por deputados da 
Comissão de Agricultura da 
Câmara com base em dados 
do INSS mostra que, ao longo 
de 2019, 60% dos benefícios requisitados foram negados. Em 2018, a 
média nacional era de 30%.

No dia 10, durante reunião 
na sede da Petros, a FUP vol-
tou a cobrar do presidente da 
Petros, Bruno Dias Macedo, a 
assinatura do Termo de Com-
promisso para implementação 
da proposta alternativa de 
equacionamento dos Planos 
Petros do Sistema Petrobrás 
- Repactuados e Não Repactuados. Também participaram da reunião a 
Federação dos Marítimos e a FNP. O presidente da Petros alegou difi cul-
dade em implementar o acordo, em função da rejeição do Sindipetro-LP, 
apesar de a FNP afi rmar que assinaria o Termo de Compromisso, já que 
4 dos 5 sindicatos que representa aprovaram a proposta.

Segundo dados do Portal 
da Transparência do Governo 
Federal, a Presidência de-
sembolsou, na gestão de Jair 
Bolsonaro, R$ 14,5 milhões 
com cartões corporativos. 
Para justifi car a preservação 
do sigilo, o governo informou 
que lança mão de outra le-
gislação, a Lei de Acesso à Informação (LAI), de 2011. Um dos trechos 
da LAI diz que, por questão de segurança, alguns gastos de ministros 
de Estado e de presidente e vice podem ser colocados em sigilo. A lei, 
no entanto, não é clara quanto a quais tipos de gastos podem ser co-
locados em segredo.

Após determinação de um juiz 
federal do Ceará, Jair Bolsonaro 
suspendeu a nomeação de Sérgio 
Nascimento de Camargo para a 
presidência da Fundação Cultural 
Palmares – órgão de promoção da 
cultura afro-brasileira. A suspen-
são foi publicada em edição extra 
do "Diário Ofi cial da União" do dia 11, em portaria do ministro-chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A nomeação de Camargo para a presidência 
da Fundação Palmares ocorreu no fi m de novembro, e causou uma onda 
de reações. O motivo é uma série de publicações, nas redes sociais, em 
que Camargo nega haver racismo no Brasil, relativiza os 300 anos de 
escravidão e contesta o papel histórico de Zumbi dos Palmares.

MORO DE SAIAS GÁS MAIS BARATO

QUEIMA DE ARQUIVO MP 905

DIFICULDADE PARA SE APOSENTAR EQUACIONAMENTO PETROS

GASTOS SOB SIGILO CAMARGO NÃO ASSUME PALMARES

RAPIDINHAS
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