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� O ano começa com uma novidade na co-
municação do Sindicato: o novo projeto gráfi co 
para o Jornal Petroleiros, que passa a ter oito 
páginas, com novas sessões como esporte, 
cultura e vida de petroleiro e com tiragem 
quinzenal. No intervalo entre uma edição e 
outra, o Sindicato passa a publicar o boletim 
“A semana”, com informações mais rápidas 
para a categoria. As redes sociais e a TV Pe-
troleiros também são dinamizadas. O esforço 
de melhorar a comunicação para enfrentar o 
ano foi tema do primeiro editorial de 2019. 

� Danilo Silva assume o Conselho de Ad-
ministração da Petrobrás dois meses após a 
renúncia de Christian Alejandro Queipo.

� Sindicato denuncia o prejuízo que a em-
presa tem com roubo de combustíveis, devido 

em boa parte à falta fi scalização por conta 
do baixo número de efetivos. 

� FUP entra com ação por improbidade con-
tra Castello Branco por conta da indicação de 
Carlos Victor Guerra Nagem, amigo de Bol-
sonaro, designado para o cargo de gerente 
executivo de Segurança e Inteligência Corpo-
rativa, sem ter as credenciais profi ssionais 
para o exercício do cargo.

� No dia 29, diretores do Sindicato partici-
pam de ato em frente ao Fórum Trabalhista, 
em defesa da Justiça do Trabalho e das ame-
aças de extinção do Ministério do Trabalho.

� No dia 31, trabalhadores da Replan reali-
zam atraso em protesto contra as tentativas 
de desmonte da companhia.

Quando um ano está prestes a ter-
minar e outro começar, sempre tenta-
mos imaginar o melhor cenário futuro, 
de realizações, concretização de sonhos, 
felicidades cotidianas. Às vésperas de 
2019, no entanto, essas palavras pare-
ceriam falsas. A eleição de Jair Bolsonaro, 
após o golpe de 2016, preconizava o início 
de um período nebuloso na história do 
Brasil. Eleito sob o manto de fake news, 
com discurso de ódio e o uso político do 
judiciário, nada indicava ser 2019 um 
ano de sonhos realizados e felicidades 
permanentes. E não foi.

O que se viu foi um governo ostensi-
vamente nocivo à classe trabalhadora, ao 
meio ambiente, ao direito das minorias. 
Um governo que incentiva a repressão 
policial, o ataque a indígenas, que retira 
verbas de Saúde e Educação e transfere 
renda dos mais pobres e da classe média 
para os já muito ricos industriais, lati-
fundiários e banqueiros.

A entrega da Petrobrás e do pré-sal 
era agenda certa de um governo naciona-
lista no discurso e entreguista na prática. 

O ano de 2019 foi de crise, desânimo 
e ataques por parte do governo. Mas foi, 
também, um ano de resistência, de união 
e amadurecimento de diversos setores. 
Não esperamos um 2020 fácil, mas te-
mos a certeza de que os milhares de 
petroleiros e petroleiras de todo o Brasil 
saberão defender com orgulho as rique-
zas nacionais, a ainda maior companhia 
do país, os direitos trabalhistas e sociais 
arduamente conquistados. Vamos resistir, 
vamos lutar, vamos ousar sonhar com 
um país melhor. 

RESISTIR, 
LUTAR, 
OUSAR
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� Sindicato denuncia a arapu-
ca do plano Petros 3, lançado no 
fi nal de 2018 e orienta os parti-
cipantes a não aderirem ao plano 
de contribuição defi nida. A FUP 
questiona na justiça a legalida-
de do PP3, apelidado de “bomba 
relógio.”

� Sem manutenção, estrutura 
do ETA, da Replan, corre o risco 
de desabar, denunciam trabalha-
dores da unidade.

� Alegando contenção de des-
pesa, empresa anuncia o fi m das 
atividades no prédio do Edisp, que 
já foi palco de novela e abriga 
cerca de 800 funcionários, 500 
deles próprios. Sindicato imedia-
tamente convoca os trabalhado-
res para discutir o assunto.

� Jornal Petroleiros e TV Petro-
leiros entrevistam o ex-ministro 
da Previdência Carlos Gabas, fe-
roz crítico da reforma da Pre-

vidência defendida pelo governo 
atual.

� Entre os dias 9 e 10, petrolei-
ros do Unifi cado e dos sindicatos 
do Litoral Paulista e de São José 
dos Campos realizam um con-
gresso unitário, cujo principal 
tema é a luta contra a privati-
zação 

� Após pressão dos trabalhado-
res e ação da FUP, Carlos Victor 
Guerra Nagem, aquele amigo de 

Bolsonaro, não assume cargo es-
tratégico (e bem remunerado) na 
Petrobrás.

� No Edisp é realizado um ato 
contra declarações ofensivas de 
Claudio Costa.

� Trabalhadores da Replan re-
alizam assembleias para aprovar 
pauta de reivindicação em que 
um dos principais itens é a ques-
tão das vans que transportam os 
trabalhadores. 

� O Dia Internacional das Mu-
lheres é lembrado com atos em 
todo o país. Críticas contra o 
comportamento misógino de Jair 
Bolsonaro e exigência de solução 
para o assassinato da vereadora 
carioca Marielle Franco dão a tôni-
ca das manifestações. O Sindicato 
reproduz no jornal encarte elabo-
rado pela FUP sobre as questões 
de gênero.

�  Governo anuncia que irá 
suspender as atividades das co-
missões tripartites, entre elas a 
Comissão Nacional Permanente do 
Benzeno (CNPBz), que há mais de 
vinte anos atua na melhoria das 
condições de saúde de diversas 
categorias, como a dos petroleiros.  

�  Sindicato mobiliza trabalha-
dores do Edisp e cobra alternativas 
da empresa para as transferências 
dos funcionários. Após algumas 
reuniões, empresa realiza mudan-

ças na forma de transferência e 
atende à maioria das demandas. 
É criada uma nova sede, em 
coworking, na Rua Augusta. O 
Edisp 2 também entra na mira 
para ser desativado.

�  No dia 15 de março, a Pe-
trobrás anuncia que irá aplicar a 
Medida Provisória 873, que aca-
bava com os descontos em folha 
da mensalidade sindical. O objetivo 
do governo com a MP é sufocar 
fi nanceiramente as entidades, difi -
cultando o recebimento e obrigan-
do que o valor seja cobrado por 
meio de bancos, injetando ainda 
mais dinheiro no sistema fi nancei-
ro. No dia 21, o Sindicato obtém 
liminar para sustar os efeitos da 
MP 873.  

�  No dia 22, mais de 70 mil 
pessoas participam de ato na Ave-
nida Paulista contra a reforma da 
Previdência. Manifestações com 

expressivo número de pessoas 
acontecem em outros estados, 
denunciando os prejuízos para os 
trabalhadores. Atos também ocor-
rem na portaria das refi narias. O 
governo chega a recuar em um 
primeiro momento, o Congresso 
altera pontos importantes do pro-
jeto, mas, a Reforma acaba sendo 
aprovada, com modifi cações, no 
segundo semestre.

�  A C 2201 da Replan apresenta 
falha e causa preocupação entre 
os trabalhadores, que ainda se 
lembram bem do grande incêndio 
ocorrido na refi naria.

�  A diretora do Unifi cado, Cibele 
Vieira, participa da Assembleia dos 
Povos, ocorrida na Venezuela e 
conta, em entrevista, suas impres-
sões sobre o país vizinho e a ne-
cessidade de haver um movimento 
internacional de solidariedade.

�  A corregedoria da Procura-

doria-Geral da República (PGR) 
abre procedimento para analisar 
os atos praticados por procura-
dores da Lava Jato, que tentaram 
criar um fundo de R$ 2,5 bilhões 
com multas pagas pela Petro-
brás. Um dos principais alvos da 
investigação é o procurador Deltan 
Dallagnol, réu na Ação Popular 
movida pelo coordenador da FUP, 
José Maria Rangel.

�  Aposentados e pensionistas 
se defrontam com o problema 
do equacionamento da Plano Pe-
tros 1, uma dor de cabeça que 
vai acompanhar os participantes 
durante todo o ano. O Sindicato 
convoca reuniões para esclarecer 
o que está em jogo, se posiciona 
contra a forma como a gestão da 
Petros quer realizar o desconto e 
obtém liminar que proíbe a Petros 
de cobrar o equacionamento pelo 
teto.

RETROOSPECTIVA

RETROOSPECTIIVA
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� Sindicato relembra o golpe de 
estado de 1964, a intervenção mi-
litar na Replan, em 1995, durante 
a greve no governo FHC e pede 
“ditadura nunca mais”, se posicio-
nando fi rmemente contra os que 
defendem o fi m da democracia. O 
JP e a TV Petroleiros entrevistam 
Rose Nogueira, jornalista, presa 
política em 1969. Rose cumpriu 
parte da pena na “Torre das Don-
zelas”, para onde foram levadas 
Dilma e outras prisioneiras (há um 
doc disponível nas redes sobre a 
Torre das Donzelas). A edição do 
jornal apresenta uma seleção de 
fi lmes que discutem a ditadura 
no Brasil.  

� Em Natal (ES) ocorre o 7o 

Encontro Nacional das Mulheres 
Petroleiras da FUP. Com o tema 
“Somos todas irmãs”, o encontro 
aborda a necessidade de unida-
de das mulheres para resistir 
aos ataques contra os direitos 
e conquistas do povo brasileiro, 
que atingem principalmente as 
trabalhadoras.

� Danilo Silva apresenta seu 
primeiro relatório de prestação de 
contas como conselheiro da Petro-
brás, cumprindo o compromisso 
de transparência de sua gestão.

� Após uma série de “para-
dinhas”, movimentos para pres-
sionar a empresa, o Sindicato 
negocia pauta de reivindicação 
com a gestão da Replan e chega 

a um acordo sobre vários pontos, 
entre eles o do transporte de vans.

� O ministro Paulo Guedes 
anuncia decisão do governo de 
vender 50% das refi narias da Pe-
trobrás. Imediatamente, sindicatos 
se mobilizam contra o avanço do 
desmonte da companhia. Projeto 
de venda de refi narias se iniciou 
na gestão Pedro Parente, mas se 
aprofundou com Castello Branco.

� O Sindicato participa de ato 
contra o PP3 em frente ao prédio 
do Edise, no Rio de Janeiro. Petro-
leiros defendem que seja criado 
um Grupo de Trabalho para ela-
borar uma proposta alternativa. 
O GT só se torna realidade depois 
que sindicalistas ocupam a sala 

do Conselho da Petros.
� A Petrobrás anuncia mais 

um plano de demissão, cuja meta 
é cortar mais 4 mil postos de tra-
balho. 

� Como ocorre todo ano, o Sin-
dicato lembrou o dia 28 de abril 
(Dia Nacional em Memória das 
Vítimas de Acidentes e Doenças 
do Trabalho) como momento de 
refl exão sobre a necessidade de 
melhorar as condições de segu-
rança no trabalho.

� É realizado, nos dias 25 e 
26, o Congresso Estadual para 
debater a situação do país, da ca-
tegoria e eleger a delegação que 
irá representar o Unifi cado na Ple-
nária Nacional da FUP (PlenaFup).

� Comemorações do 1o de 
maio acontecem em todo o país. 
No Vale do Anhangabaú, em São 
Paulo, mais de 200 mil pessoas 
comparecem para protestar 
contra a reforma da Previdência, 
cortes em programas sociais, 
descompromisso com o meio 
ambiente, aumento da violência 
policial e precarização das leis 
trabalhistas. Pela primeira vez, 
todas as centrais sindicais fazem 
um ato unitário, convocam uma 
grande manifestação para o dia 
15 de maio e greve geral contra 
a reforma da Previdência para o 

dia 14 de junho.
� Na Recap e Replan, o Sin-

dicato aproveita o momento do 
1o de maio para promover atos 
contra a proposta de venda das 
refi narias. A defesa dos empre-
gos, direitos e contra o desmonte 
do Sistema Petrobrás passam a 
ser as pautas prioritárias do mo-
vimento sindical.

� Atos do dia 15 de maio le-
vam milhões às ruas em todo o 
país contra o governo. É o primei-
ro grande enfrentamento de rua 
contra o governo Bolsonaro e a 
reforma da Previdência. Entusias-

mados, estudantes convocam no-
vas manifestações para o dia 30.  

� FUP entrega para a Petro-
brás, no dia 15, a proposta de 
renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho. Empresa retorna no dia 
22 com uma primeira contrapro-
posta indecorosa - que prevê re-
ajuste zero, extinção de diversos 
adicionais e que compromete o 
conceito de empresa pública - que 
é rejeitada em assembleias em 
todo o país. Começa uma das 
mais complexas campanhas rei-
vindicatórias da história recente 
da categoria.

� No dia 29 é lançada, na Câ-
mara dos Deputados, a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da 
Petrobrás, composta por depu-
tados e senadores do PT, PCdoB, 
PSOL, PDT, PSB, PROS e outros 
partidos que fazem oposição ao 
governo. O deputado federal Nel-
son Pellegrino (PT-BA), presidente 
da Frente, destaca a decisão do 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Edson Fachin, de proibir 
privatização de ativos de estatais 
conduzida de forma inconstitucio-
nal, sem licitação e sem consulta 
ao legislativo.

REETROSPPECTIVAA
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� Inspeção do Ministério Público do Traba-
lho, no dia 6, no Terminal de São Caetano da 
Transpetro, constata exposição da unidade 
ao benzeno.

� No dia 11, a direção da Petrobrás assina 
com o Cade (Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica), um acordo para a venda de 
8 das 13 refi narias da companhia. 

� Mais de 40 milhões de trabalhadores par-
ticipam da greve geral do dia 14. 

� A gerência do Edisp tenta barrar posse 
da Cipa alegando que o prédio está sendo 
desativado. A irregularidade é denunciada pelo 
Sindicato.

� No mês em que se comemora o orgulho 
LGBT, matéria do JP mostra como esse seg-
mento ainda sofre discriminação nos ambien-
tes de trabalho e entrevista a petroleira trans 
Érica Alves, que diz ter contado com apoio de 
colegas para a sua transição de gênero.  

� No dia 27, 313 trabalhadores da Replan 
recebem a Ação do Minutinho, em um total 
de R$ 8,8 milhões em indenizações. 

� Após dois dias de reunião entre a FUP, a 
FNP e a gerência de Gestão de Pessoas sobre 
a Tabela de Turno Ininterrupto de Trabalho, a 
empresa aceita suspender o processo de vo-
tação de nova tabela. No fi nal do ano, porém 
a companhia iria novamente tentar implantar 
a tabela.

� A Câmara dos Deputados 
aprova, em primeira votação, a 
PEC 06/19, da reforma da Pre-
vidência, dando duro golpe na 
sociedade brasileira, que terá de 
trabalhar mais e ganhar menos. 
O Projeto é encaminhado ao Se-
nado, onde se dará a sequência 
da batalha. 

� O Brasil perde o jornalista 
Paulo Henrique Amorim, falecido 
no dia 10 de julho. Recentemen-
te, ele havia sido afastado do 
programa Domingo Espetacular, 

que apresentava na Rede Record, 
como retaliação por ser um dos 
mais severos críticos do governo 
Bolsonaro. 

� Em assembleias realizadas 
entre 11 e 18 de julho, categoria 
rejeita por praticamente unani-
midade a nova contraproposta 
da Petrobrás para o ACT. Para-
lelamente às assembleias, atos 
contra o desmonte da empresa e 
por negociações sérias acontecem 
em todo o país. 

� A direção do Unifi cado enca-

minha, no dia 12, denúncia ao Mi-
nistério Público do Trabalho contra 
a Replan, pelo descumprimento da 
NR-6 na Estação de Tratamento 
de Água (ETA).

� A FUP, a FNP, as associações 
de aposentados (FENASPE) e dos 
trabalhadores marítimos (FNT-
TAA) apresentam uma chapa 
unitária para disputar as eleições 
para os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da Petros.

� Petrobrás fi naliza processo 
de venda de parte da BR 

Distribuidora. Em entrevista ao 
JP, o conselheiro Danilo Silva 
critica decisão, tomada sem amplo 
debate com a sociedade. 

� No dia 26, centenas de traba-
lhadores, próprios e terceiros, da 
Replan e da Recap realizam atos 
na entrada do turno da manhã 
como parte da pressão da cam-
panha salarial. À tarde, dirigen-
tes da FUP e da FNP se reúnem 
com representantes da Petrobrás 
para continuar as negociações, 
que pouco avançam.

RRETROOSPECTIVVA
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� No dia 8, a Petrobrás apre-
senta sua terceira contraproposta 
para a renovação do Acordo Co-
letivo de Trabalho. A FUP marca 
reunião do Conselho Deliberativo 
para analisar a proposta, que 
continua muito abaixo das rei-
vindicações dos trabalhadores, 
impondo diversas perdas para a 
categoria. O CD indica rejeição da 
proposta, continuidade das nego-
ciações e aprovação de greve em 
data a ser defi nida. 

� O governo continua seus ata-
ques à classe trabalhadora. No 
dia 13, a Câmara dos Deputados 
aprova o texto-base da MP 881, 
(vulga MP da liberdade econômi-
ca), que impõe restrições ao poder 

regulatório do Estado e à atuação 
do Fisco federal e deteriora, ainda 
mais, as relações de trabalho. 

� Supervisor “nariz de Pinóquio” 
insulta e ameaça a categoria, 
tenta manipular votação em as-
sembleia de trabalhadores, mas é 
posto em seu devido lugar e vira 
motivo de chacota nacional.

� O Jornal Petroleiros lança a 
sessão “Histórias de vida” para 
dar voz aos “causos” dos compa-
nheiros/as que já não estão mais 
na ativa. A sessão é inaugurada 
com o depoimento de Demetrio 
Vilagra, que conta os perrengues 
para organizar os trabalhadores 
após a greve de 1983. Na sema-
na seguinte à matéria, a Justiça 

inocenta Demetrio de envolvimen-
to em escândalos na Prefeitura 
de Campinas, na qual era vice-
-prefeito e assumiu o Executivo 
municipal após o afastamento do 
então prefeito Hélio dos Santos.   

� Portaria 972 do governo, 
publicada dia 21, acaba com de-
zenas de comissões tripartites, 
entre elas a CNPBz. Dirigentes 
que participam da Comissão as-
sumem o compromisso de conti-
nuar a luta em defesa da saúde 
dos trabalhadores.

� Assembleias da campanha 
salarial ocorrem em clima tenso, 
com pressão da empresa, que 
orienta gerentes a participarem 
para intimidar trabalhadores, 

mas, mesmo assim, a terceira 
contraproposta da Petrobrás é 
rejeitada por ampla maioria: fo-
ram 72% dos votos contra, 24% 
a favor e 4% de abstenções. A 
proposta de greve, caso as nego-
ciações não cheguem a um con-
senso, obtém aprovação de 55% 
dos petroleiros/as das bases do 
Unifi cado; 33% foram contra e 
12% se abstiveram.

� No dia 26, a Petrobrás entra 
com pedido de mediação do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) 
em relação ao Acordo Coletivo dos 
Trabalhadores. O pedido de me-
diação é uma tentativa de intimi-
dar a categoria e dá a dimensão 
da complexidade do processo.

� TST convoca reuniões em separado com 
representantes da empresa e dos trabalhadores 
para entender o complexo quadro da campanha 
reivindicatória e fazer uma proposta de con-
senso para as partes. Várias reuniões ocorrem 
até o Tribunal se pronunciar.

� A chapa unitária montada pelas entidades 
vence a eleição para o Conselho Deliberativo da 
Petros. A taxa de participação foi a maior da 

história do fundo de pensão desde 2003, 36.620 
pessoas votaram, o que equivale a 26,56% do 
universo de participantes aptos a votar. 

� Ato da Frente Nacional Contra a Privati-
zação, dia 19, na Assembleia Legislativa de 
São Paulo reúne parlamentares de diversos 
partidos, as centrais CUT, Intersindical, Força 
e UGT, a FUP, FNP e entidades de várias outras 
categorias em defesa das empresas públicas. 

Na Bahia, ameaçados com a venda da Rlam, 
petroleiros criam o Comitê Permanente de De-
fesa da Petrobrás.

� No dia 19, o ministro Renato de Lacerda 
Paiva publica o parecer do TST sobre a me-
diação do ACT, propondo avanços em relação 
à proposta original da Petrobrás. A FUP marca 
reunião do CD para o dia 24 para avaliar o 
parecer de 14 páginas do ministro.

RETRROSPECTIVA

RETROOSPECTIVA
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� O aniversário de 66 anos da 
Petrobrás é comemorado com 
luta. Petroleiros de diversas par-
tes do país realizam um ato em 
frente à Repar, no Paraná, uma 
das refi narias que estão na mira 
da privatização imediata. Após a 
manifestação, trabalhadores se 
dirigem à sede da Polícia Federal 
para novo ato, desta vez por Lula 
Livre, que ainda se encontrava 
preso.

� Em editorial, direção do Uni-
fi cado fi rma posição de buscar 
uma solução negociada para a 
campanha reivindicatória, mas 
não abre mão da possibilidade de 
a categoria ir à greve para con-
quistar seus direitos. A indicação 

é de rejeição da proposta do TST 
e continuidade das negociações.

� Assembleias rejeitam a pro-
posta do TST indicando seis pon-
tos em que devem haver avanços 
para se poder fechar um acordo: 
Hora extra; Turno de 12h median-
te negociação local; AMS; Pro-
moção por tempo de companhia; 
Mensalidade sindical; e Vigência 
do ACT. A FUP dá prazo até o dia 
22 para a gestão da Petrobrás se 
posicionar sobre os temas que a 
Federação considera pendentes.

� Crise do modelo neoliberal 
chileno leva milhões de pessoas 
às ruas para protestar contra o 
governo. Até então o país era 
considerado por Paulo Guedes 

um modelo de capitalismo a 
ser copiado, especialmente na 
privatização da Previdência, que 
gerou uma multidão de idosos 
sem renda para sobreviver.

� Diante da iminência da greve 
nacional da categoria e da con-
sistente argumentação das enti-
dades dos trabalhadores, o TST 
faz nova proposta, incorporando 
parte das reivindicações da FUP 
e seus sindicatos. 

� De maneira infantil e 
provocativa, governo altera o 
nome de 11 usinas hidrelétricas, 
como a que homenageava o 
político e empresário Fernando 
Gasparian, rebatizada de UTE 
Nova Piratininga.

� Após meses de uma árdua 
campanha, drones e gerentes 
bisbilhotando assembleias de 
trabalhadores, pressões de todo 
o tipo, mediação do TST, muitos 
atos e atrasos, categoria petro-
leira aprova a proposta de Acor-
do Coletivo. Se não é a proposta 
ideal, conquistada em anos de 
regime democrático popular, é o 
melhor acordo possível na situa-
ção de ataque que a empresa (e 
seus empregados) enfrenta. Ca-
tegoria aprova o ACT, mas avisa 
que continua na luta contra a pri-
vatização. Nesses novos tempos, 
a gestão da Petrobrás faz uso 
constante de aparato policial para 
intimidar trabalhadores.

� Mesmo com o ACT apro-
vado, empresa continua a fazer 
demissões e transferências em 
massa, desrespeitando o acordo 
assinado. No dia 8, a FUP ques-
tiona formalmente a Petrobrás 
sobre o descumprimento e em-
presa se cala. Categoria respon-
de com a proposta de greve por 
tempo determinado.

� Lula é solto no dia 8, retorna 
nos braços do povo em grande 
manifestação popular, primeiro 
em Curitiba, depois em São Ber-
nardo, na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos. Em seu primeiro 

discurso reafi rma a convocação 
para as forças democráticas lu-
tarem contra o regime autoritá-
rio em curso no país.

� A manhã do dia 11 é agita-
da na Replan, uma contamina-
ção por óleo no sistema de vapor 
que passa pela tubovia principal 
coloca petroleiros e reacende a 
discussão sobre a necessidade de 
ser acionado o alarme em casos 
emergência. 

� Plano alternativo construído 
pelo GT para o equacionamento 
do Plano Petros 1 é aprovado 
pela categoria colocando fi m a 

um longo processo de incerte-
zas. Proposta alonga prazo de 
pagamento, prevê diminuição do 
aporte em caso de superávit e 
diminui o montante total do dé-
fi cit apontado inicialmente pelo 
plano.  

� Petrobrás retoma debate 
sobre tabela de turnos, a FUP 
propõe uma nova tabela que não 
penalize os trabalhadores. Come-
ça nova queda de braços.

� Petroleiros e petroleiras re-
alizam dois dias de paralisações 
pelo cumprimento do ACT, com 
atos de rua e denúncia à popu-

lação das tentativas de desmon-
te da companhia. Em Campinas 
é realizada uma passeata pelo 
centro da cidade, que obtém 
apoio da população. Mesmo an-
tes de a greve ser iniciada, o pre-
sidente do TST concede liminar 
para a Petrobrás, considerando 
o movimento “abusivo” e mul-
tando cada sindicato em R$ 2 
milhões por dia de paralisação; 
a multa total ao movimento sin-
dical chega a R$ 30 milhões, as 
contas dos sindicatos e da FUP 
são bloqueadas e o repasse das 
mensalidades suspensas.

RRETROSPPECTIVA

RETRROSPECTIVA
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� Após três reuniões em novembro para 
debater a nova tabela de turno, a Petrobrás 
se retira da mesa de negociação, pressiona 
para aprovação de tabela de turno convo-
cando um plebiscito sem legitimidade e sem 
possibilidade de auditoria. FUP e sindicatos 
reagem convocando a categoria para realizar 
assembleis e boicotar o plebiscito. 

� Na Recap, gerência tenta impedir que 
o Sindicato converse com os trabalhadores 
sobre a tabela de turno chamando a polícia, 
que chega ao local, não toma nenhuma atitu-
de hostil, mas registra boletim de ocorrência.

� Assembleias referendam proposta de ta-
bela elaborada pela FUP. Discussão avança 
para janeiro.

� As tradicionais festas de confraternização 
de fi nal de ano nas regionais do Sindicato 
reúnem centenas de petroleiros, petroleiras 
e seus familiares para saudar o novo ano, 
brindar a brava resistência da categoria e 
reforçar laços de solidariedade de classe.

� Na Transpetro está em curso a polêmica 
sobre a mudança no sistema de transporte.

RETROOSPECTIVA
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RETTROSPECTTIVA

Durante o decorrer do 
ano, o Jornal Petroleiros 
entrevistou diversas 
pessoas que ajudaram 
a pensar o momento 
político do Brasil e 
da categoria, lançar 
novos olhares sobre 
temas importantes da 
conjuntura e dialogar com 
a inteligência da categoria 
petroleira. 
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RETTROSPECTTIVA

Uma das sessões de maior su-
cesso do Jornal dos Petroleiros é a 
que mostra a vida dos petroleiros 
fora do ambiente de trabalho, o 
que fazem como lazer, esporte, 
cultura, ajuda ao próximo. Cada 
nova reportagem desvenda um 

pouco da alma dessa gente que 
constitui a grande família. 

Nossos agradecimentos aos 
colegas Diogo de Souza Testolini 
Rozario, Alexandre Sena, Renê Ri-
beiro, Ana Paula Diniz Oliveira, Da-
vina Silva, Carlão, Nicanor Ribeiro 

de Paula Neto, Sandro Celestino 
Ivo, João Maria da Silva Junior, 
Carla Cristina Pereira, Álvaro de 
Menezes Silva, Cleide Rinco, Érica 
Alves, Demetrio Vilagra, Ricardo 
Rocha Moraes, Claudete Bernardo 
Henriques, Fernando Lopes, Ada-

mec Seccoli, Daniel Eles, Benito 
Ferreira Gonçalves, Rogério Hipóli-
to Soares, Welder Ribeiro da Silva 
Reis, Maurício Pito, Pedro Sérgio 
Augusto e Diacir Purcote Junior, 
que mostraram um pouco da 
multifacetária vida de petroleiro. 
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A crítica política sempre bem 
humorada e ácida no traço 
inconfundível do nosso chargista 
Bira Dantas. Confira um pouco 
do que rolou em 2019.
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