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O ex presidente da Petrobrás, José Sergio 
Gabrielli foi demitido da Universidade 
Federal da Bahia e teve sua aposentadoria 
cassada por perseguição política. Sindipetro 
Bahia e Sindicato dos Professores promovem 
ato dia 22 em solidariedade a Gabrielli. 
PÁGINA 2

Felipe Homero Pontes, candidato ao 
Conselho de Administração da Transpetro 
fala sobre suas prioridades, se for eleito, 
na defesa do Sistema Petrobrás e alerta: 
a Transpetro pode ser desintegrada.
PÁGINA 3

Reunião ocorrida no dia 8 frustrou os dirigentes 
sindicais. A empresa se mantém intransigente em 
relação à tabela de turno, apesar de os trabalhadores 
terem dado um claro recado nas assembleias em favor 
da manutenção das atuais tabelas. Gestão insiste em 
implantar a tabela 3x2. PÁGINA 5

Diante de nova crise do petróleo 
desencadeada pelo ataque dos EUA ao Irã, 
o Ineep, instituto de estudos criado pela 
FUP, torna-se referência internacional na 
análise da situação brasileira.
PÁGINA 4

DIÁLOGO NÃO AVANÇA 
NA QUESTÃO DA TABELA 
DE TURNO E DA PLR



►  // CHARGE
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É comum ocorrer no fi nal de um ano 
as famosas “previsões” para o seguinte: 
“uma importante fi gura vai falecer”, “vai 
acontecer um escândalo nacional”, “os 
astros indicam que podem ocorrer desas-
tres naturais”... No entanto, ninguém em 
seu juízo normal pode indicar com algum 
grau de precisão o que nos espera em 
2020. Se não há certezas, há cenários.

- Os ataques dos EUA ao Irã tem po-
tencial de gerar grandes confl itos mun-
diais e mexer com a geopolítica mundial. 
O Brasil, pela primeira vez em muitos 
anos, alinhado à estratégia belicista, pode 
sofrer consequências.

- Bolsonaro foi eleito na esteira 
do crescimento da direita mundial, o 
impeachment de Trump (pouco provável) 
ou sua não reeleição, podem chacoalhar 
o tabuleiro mundial.

- No Brasil irão ocorrer eleições mu-
nicipais. O comportamento do eleitorado 
este ano será um indicativo forte para a 
sucessão presidencial. O governo não de-
cola na economia, se afunda nas questões 
sociais, aposta no obscurantismo e igno-
rância e patrocina o aumento da violência 
policial e das milícias. Um projeto que 
parece não ter fôlego para quatro anos.

- Internamente, a alta gestão da Pe-
trobrás corre para entregar anéis, dedos 
e outras partes para o capital estrangeiro. 
Dá para imaginar Paulo Guedes ligan-
do para White Castell esculhambando o 
gestor de botequim por não ter vendido 
tudo ainda. 

Esses cenários são voláteis, irão depen-
der de muitos fatores. Uma única coisa é 
previsão certeira: haverá muita resistência 
e luta do movimento sindical contra a 
entrega de nosso patrimônio, em defesa 
dos empregos e dos direitos. 

UM ANO QUE 
NINGUÉM SE 
ATREVE A ANTEVER

Editorial
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EDITORIAL

Gabrielli e Lula durante ato simbólico da descoberta do pré-sal

GABRIELLI É DEMITIDO 
DA UFBA APÓS ESTAR 
APOSENTADO

José Sergio Gabrielli esteve à frente da 
Petrobrás em um dos mais importantes mo-
mentos da empresa, quando ela descobriu 
o pré-sal e se tornou uma gigante mundial. 
Sob seu comando a Petrobrás cresceu e os 
trabalhadores foram tratados com respeito. 
O sindicato nunca deixou de criticar a gestão 
de Gabrielli quando julgava necessário, mas 
sempre teve a compreensão de lidar com 
uma pessoa de espírito democrático.

Agora, Gabrielli sofre do atual governo 
uma perseguição política poucas vezes 
vista. Em decisão no dia 20 de dezembro, 
a Controladoria Geral da (CGU) cassou a 
aposentadoria que recebia como professor 

da Universidade Federal da Bahia. A 
condenação tem relação com o caso da 
refi naria de Pasadena. O Sindipetro Bahia 
informa que além da suspensão de sua 
aposentadoria, Gabrielli foi demitido da 
Universidade. 

A entidade convocou juntamente com 
o Sindicato dos Professores Universitários 
do Estado da Bahia, um ato no dia 22 de 
janeiro, às 17h, no anfi teatro da Reitoria 
da Universidade Federal da Bahia.

Na sexta-feira, 10, o presidente do 
Superior Tribuna de Justiça (STJ), ministro 
João Otávio de Noronha, concedeu liminar 
restabelecendo a aposentadoria de Gabrielli. 

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
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A TRANSPETRO 
PODE SER 
DESINTEGRADA

Quem faz o alerta do título é 
o Técnico de Operação Pleno, ba-
charel em Engenharia Química e 
pós-graduado em Investimento e 
Mercado Financeiro, Felipe Home-
ro Pontes, de 37 anos, 13 deles 
dedicados à Transpetro. Homero 
é candidato ao Conselho de Admi-
nistração da empresa, cuja eleição 
começa neste dia 16 e vai até 26 
de janeiro. 

Nesta conversa por telefone 
com o jornalista Norian Segatto, 
ele fala de suas propostas para 
o CA, sua visão de empresa e da 
luta que irá travar contra a pri-
vatização e vendas de ativo.

Confi ra no site do sindicato a 
íntegra dessa entrevista e não 
deixe de votar. 

Por que você decidiu se can-
didatar ao CA?

Homero – Eu vejo no trabalho 
do conselheiro a necessidade da 
defesa fi rme dos interesses da 
classe trabalhadora pois essa é 
uma cadeira muito importante, 
apesar de ser apenas uma [os 
trabalhadores só têm direito 
a um acento no Conselho de 
Administração], a contrapartida de 
poder se posicionar e apresentar 
projetos é de suma importância. 
Quando me vi com os pré-
requisitos essenciais para poder 
assumir, eu disse: vou encarar 
essa. Outro motivo foi porque eu 
passei por algumas situações de 
emoção muito à fl or da pele.

O Sistema Petrobrás está em 
um momento muito delicado, 
com a Transpetro na mira di-
reta da privatização. O que um 
conselheiro, apenas uma única 
voz, pode fazer?

A gente precisa utilizar as in-
formações que têm no Conselho 
para poder elaborar projetos, 
ideias. O CA é uma instância 
política, são pessoas indicadas 
pela empresa e uma cadeira para 
os trabalhadores, então no voto 

a gente sempre vai perder, mas 
quando se falar em política de 
SMS, privatização, em desinte-
gração do Sistema Petrobrás não 
tem consenso. Paralelamente terei 
assessorias de extrema qualidade, 
o Ineep, o Dieese e a Advocacia 
Garcez. Junto com o Paulo César, 
que é consultor dessa advocacia, 
elaborei um estudo técnico sobre 
a importância da Transpetro para 
a Petrobrás e para o Brasil. Estou 
disponibilizando esse estudo du-
rante a campanha para consulta. 

Como pretende se comunicar 
com os trabalhadores?

Primeiro, ter uma boa asses-
soria de imprensa; depois, criar 
um comitê permanente com lide-
ranças regionais, não necessaria-
mente sindicais, com competência 
técnica para me auxiliar e enca-
minhar as demandas regionais. 
Terceiro é a criação de um grupo 
formado por conselheiros de ou-
tras estatais para poder tratar de 
estratégias de âmbito geral, como, 
por exemplo, essa desproporcional 
correlação de forças dentro dos 
conselhos.

E como você pretende de-
senvolver, especifi camente, 
articulações com o conselhei-
ro da Petrobrás, que hoje é o 
Danilo Silva, mas poderá ser 
outro?

Eu vou dialogar com todos sem 
distinção, respeito muito o Danilo, 
um cara com uma formação incrí-
vel, já participei de reuniões com 
ele, temos afi nidade nas ques-
tões que envolvem a Petrobrás 
e a Transpetro, porque se existe 
uma bandeira que nos une é a 
Petrobrás estatal e integrada.

E como manter essa inte-
gração em vista das ameaças 
da atual conjuntura?

Nesse estudo que elaborei mos-
tro que privatizar a Petrobrás e a 
Transpetro é um processo ilegal, 
que fere a lei do petróleo (9478), 

que criou a Transpetro. Ora, se a 
empresa foi criada por força de 
lei, o governo só pode abrir mão 
do controle se o artigo 65 dessa 
lei for revogado. Isso se chama 
paralelismo formal.     

Outra questão que abordo é so-
bre a lei 9491, que criou o Progra-
ma Nacional de Desestatização. 
A lei estabelece um rito jurídico 
para a privatização. Mas o artigo 
3o da lei diz que está vedada a 
privatização do Banco do Brasil, 
da CEF, e das atividades do Siste-
ma Petrobrás elencadas no artigo 
177 da Constituição Federal, que 
são, entre outros, o refi no e o 
transporte. Ou seja, a lei de de-
sestatização proíbe a privatização 
do refi no e da logística. 

O que aconteceria com uma 
Transpetro privatizada?

Veja, a Transpetro não tem ati-
vo, no decorrer dos governos, a 
empresa não assumiu a proprie-
dade dos ativos, ou seja, os dutos 
e os terminais não são da Trans-
petro, o que é da companhia é a 
força de trabalho, esse é o maior 
bem da empresa. Agora, vende-se 
o ativo, que não é da Transpetro, 
o dinheiro dessa venda ilegal vai 
para o caixa da Petrobrás, aí uma 
nova empresa privada passa a 
assumir a propriedade do ativo 
sendo operado pela Transpetro, 
e essa empresa pode chegar e 
falar...

Bye, bye, Transpetro, seu 

preço está alto, não quero 
mais...

Exatamente. A Transpetro vai 
ter de participar de concessões, 
deixar de ser a promotora do de-
senvolvimento e passar a ser e 
empresa que vai competir com 
outras para prestar um serviço. 

O Sistema é integrado, não 
tem como privatizar o refi no 
sem atingir a Transpetro.

Claro! Se a malha logística não 
está com a Transpetro, a empresa 
se torna refém. Os compradores 
sabem que só ter o refi no não é 
interessante, eles querem Black 
Friday todo dia. Diante dessa 
política de desinvestimento, com 
um governo entreguista, não 
comprometido com a soberania, 
deixando o mercado fi nanceiro e 
o de capitais precifi car o país, a 
Transpetro pode ser desintegrada. 

Nesse cenário crítico, um 
conselheiro pode tentar fazer 
esse diálogo com a sociedade 
e os trabalhadores.

Principalmente com a socieda-
de. Temos o dever de demonstrar 
a importância do Sistema Petro-
brás para o desenvolvimento do 
país, a necessidade da presença 
do estado em regiões remotas, da 
soberania energética, da capaci-
dade de geração de empregos que 
a Petrobrás possui. Não defender 
a Petrobrás e a Transpetro agora 
é comprometer o futuro desta e 
das próximas gerações.

ENTREVISTA

Homero é apoiado pelo movimento sindical
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O novo planejamento estratégico indica a 
opção de tornar a Petrobrás cada vez menor, 
concentrada apenas em projetos de retorno 
imediato para os acionistas privados, com foco 
em exploração e produção de óleo e gás.  

Reportagem recente do jornal Valor Econô-
mico informa que o atual plano de negócios da 
Petrobras prevê a saída da estatal de campos 
maduros em terra e águas rasas, da petro-
química Braskem, dos setores de transporte e 
distribuição de gás natural e da produção de 
biocombustíveis e fertilizantes. Além disso, a 
petroleira vai reduzir sua fatia no refi no.   

A Petrobrás também reduzirá geografi ca-

mente o seu raio de atuação, concentrando-se 
cada vez mais no Sudeste. A empresa pretende 
privatizar todas as suas refi narias fora do eixo 
Rio-São Paulo e abandonar de vez os campos 
terrestres e em águas rasas, concentrados, 
sobretudo, no Nordeste. 

Segundo a reportagem, o presidente da Pe-
trobrás, Roberto Castello Branco, irá intensifi car 
esse desmonte nos próximos dois anos, escan-
carando como é patética sua visão de mercado. 
O economista Rodrigo Leão, coordenador do 
Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra 
(Ineep), contesta o enfoque quase exclusivo da 
companhia na atividade de exploração e pro-
dução - que absorverá 85% dos investimentos 
para 2020-2024, de US$ 75,7 bilhões.   

Segundo Leão, a saída da Braskem e da 
produção de biocombustíveis, além da redução 
de sua presença no refi no, colocam a petroleira 
numa situação de dependência das variáveis 
do mercado externo (como preços e demanda), 
num movimento “atípico” em relação aos seus 
pares globais.   

“Os derivados têm um ciclo de preços menos 
instável, seguram mais a volatilidade do mer-
cado do que os preços do óleo cru. Ajudam a 
atenuar a volatilidade”, explica.

Fonte : FUP e Valor Econômico

Criado pela FUP em 2018, o Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (Ineep) vem ganhando a 
cada dia mais repercussão da mídia nacional 
e internacional e, nos últimos dias, foi uma 
das principais fontes de reportagens sobre os 
impactos no preço dos combustíveis, após o 
assassinato do general iraniano Qasen Soleimani. 
O militar foi morto dia 3 de janeiro, em Bagdá, 
por um drone americano, provocando fortes 
tensões entre os Estados Unidos e o Irã. 

O Ineep reúne especialistas e trabalhadores 
do setor petrolífero, economistas, acadêmicos 
e lideranças sindicais e de movimentos sociais, 

que realizam estudos estratégicos de análise 
da geopolítica em torno do setor petróleo, gás 
natural e biocombustíveis.

O instituto é coordenado pelo economista 
Rodrigo Leão.

“Estamos estruturando linhas de pesquisa que 
não olham só para o Brasil e sim para o papel 
que o petróleo tem hoje em diferentes áreas, 
e isso afeta o mundo inteiro. É fundamental 
compreender que o petróleo não diz respeito 
só a questões técnicas e operacionais, mas que 
envolve uma série de questões geopolíticas, 
como interesses de poder e impactos regionais”, 
afi rma o coordenador.

TRANSPETRO

O Sindicato recebeu na segunda-fei-
ra, 6, a minuta de acordo para imple-
mentar vale refeição nos Terminais do 
Planalto, contudo a direção identifi -
cou que alguns pontos estavam vagos. 
No dia seguinte, em reunião com um 
representante do RH da Transpetro, 
os dirigentes expuseram as dúvidas 
e questionamentos à minuta. “Ficou 
combinado que o Sindicato enviaria as 
dúvidas por ofício, o que foi feito na 
quarta-feira”, explica do coordenador 
da Regional São Paulo, Felipe Grubba, 
que acrescenta: “Estamos aguardando 
o esclarecimento para darmos anda-
mento às tratativas”.

Questionamentos do Sindicato
 A implementação do VR será nos 

quatro terminais ou será considerado 
a condição específi ca e vontade dos 
trabalhadores? 

 Como será o fornecimento de 
refeição in natura para o regime de 
turno ininterrupto de revezamento? 

 Será mantido o HRA dos traba-
lhadores em regime de turno ininter-
rupto com o recebimento do VR/VA? 

 Quem trabalha em turno irá rece-
ber VR/VA integral ou proporcional aos 
dias trabalhados? Caso ocorra dobra, 
terá um acréscimo no benefício? 

 Ficará garantido o acesso de en-
tregas de comida e a possibilidade de 
trazer alimentação de casa? 

 Haverá um espaço específi co para 
armazenar, aquecer e realizar as ali-
mentações garantindo uma estrutura 
mínima? 

Haverá transporte do terminal 
para o centro ou outro lugar onde 
houver opções de restaurantes no ho-
rário de almoço?  

Confi ra a minuta da proposta pelo 
site do Unifi cado.

SINDICATO 
QUESTIONA 
PROPOSTA DE 
VALE REFEIÇÃO 
NOS TERMINAIS

CRISE EUA X IRÃ

Trabalho sério e reconhecido internacionalmente

CASTELLO BRANCO É GESTOR 
DE BOTEQUIM

DESMONTE

Ele quer transformar a maior empresa do país em um boteco

Terminal de Guarulhos, um dos atingidos pela proposta

INEEP GANHA REPERCUSSÃO 
PELO MUNDO
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Em reunião nesta quarta-feira, 8, com 
a Gerência de Pessoas da Petrobrás, a FUP 
reafi rmou o posicionamento unânime dos pe-
troleiros nas assembleias a favor da manu-
tenção das tabelas de turno de revezamento. 
A Federação também tornou a cobrar um 
posicionamento da empresa sobre a PLR e 
questionou as gerências sobre a implantação 
da chamada “demanda reduzida” nas unida-
des operacionais e o assédio em relação às 
homologações de rescisões de trabalhadores 
que aderiram ao PIDV. 

Tabela de turno 
Mesmo diante do resultado unânime das 

assembleias, que referendaram a proposta 
da FUP apresentada à Petrobrás para manu-
tenção e pactuação das tabelas de turno de 
revezamento em um termo aditivo ao Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT), a Gestão de Pesso-
as da Petrobrás insiste em implantar a tabela 
“3x2”, à revelia dos sindicatos e contrariando 
a vontade expressa dos trabalhadores.

A empresa informou que é “impossível” 
manter as tabelas que vinham sendo pratica-
das nas unidades. Os gestores afi rmaram que 
continuarão com o cronograma de implantação 
da nova tabela e que qualquer negociação 
com os sindicatos em relação à “tabela C” 
só será feita após a “3x2” entrar em vigor. A 
empresa afi rmou ainda que o mesmo vale para 
qualquer tabela que venha a ser apresentada 
pelos trabalhadores.

A Gerência de Gestão ainda condicionou 
essa negociação a um acordo em que a FUP 
e os sindicatos se comprometem a não judi-
cializar a nova tabela e abrem mão de todo 
o passivo trabalhista decorrente de ações que 
questionem as tabelas de turno praticadas 
pela Petrobrás. E mais: o tal acordo proposto 
pela Gerência de Gestão prevê que, mediante 
"decisão administrativa" - cujo teor, forma ou 

origem não foi esclarecido – a empresa pode 
voltar a aplicar a tabela “3x2”.

As representações sindicais afi rmaram 
que a atitude da empresa irá aumentar o 
passivo trabalhista e que o único acordo que 
garantiria o compromisso dos sindicatos de 
não contestar a Petrobrás na justiça seria 
a manutenção das tabelas atuais, como a 
FUP já havia sinalizado durante o processo 
de negociação, em novembro.

A FUP e os sindicatos afi rmaram que só 
negociarão uma nova tabela com a empresa, 
sem condicionamentos jurídicos e mediante 
a suspensão da implantação da tabela “3x2”.  

PLR 
A Petrobrás continua descumprindo as 

novas orientações para a PLR, contidas na 
Medida Provisória 905/2019. Segundo o Artigo 
48 da MP, as regras para o pagamento da 
PLR podem ser defi nidas em até 90 dias antes 
da data estabelecida para a sua quitação. 
Isso altera todo o processo de negociação das 
PLRs 2019 e 2020, mas a gestão da Petrobrás 
continua se fazendo de desentendida.

Ao ser mais uma vez questionada pela 
FUP se cumprirá a MP 905 e se aceitará a 
mediação da negociação pelo TST, a Gerência 
de Pessoas mentiu novamente, alegando que 

precisa de autorização do governo federal para 
validar a MP e que seus efeitos sobre a PLR 
de estatais ainda não são claros. A Petrobrás 
também se nega a responder sobre o pedido 
de mediação da negociação feito pela FUP e 
já aceito pelo TST. 

Homologação de rescisões fora dos 
sindicatos 

A FUP questionou a Petrobrás sobre a 
orientação que vários trabalhadores que 
aderiram ao PIDV estão recebendo para não 
homologar a rescisão nos sindicatos. Os re-
presentantes sindicais condenaram esse tipo 
de assédio, ressaltando que cabe ao traba-
lhador decidir onde fazer a homologação. Os 
gestores alegam desconhecer essas situações, 
informando que vão averiguar.

Demanda reduzida 
Com os efetivos operacionais ultra redu-

zidos, gestão da Petrobrás decidiu aplicar no 
dia primeiro de janeiro uma medida prevista 
pelos estudos de Organização e Método (O&M), 
implantado pela empresa em 2017, à revelia 
dos sindicatos. É a chamada “demanda redu-
zida”, mais uma manobra dos gestores para 
burlar o número mínimo de trabalhadores, 
evitar dobras de turno e, assim, diminuir pa-
gamentos de horas extras.

Na Repar, por exemplo, sob o pretexto de 
estar com "demanda reduzida", o número de 
operadores no grupo de turno foi reduzido 
nos feriados de fi nal de ano. Não há esclare-
cimentos sufi cientes sobre como e quando se 
aplica essa medida, que critérios são usados 
para defi nir que a demanda de serviços está 
reduzida, qual seria a forma de trabalhar, 
entre outros problemas que colocam em risco 
a segurança operacional. A FUP ressaltou que, 
além de aumentar a insegurança, a medida 
imposta pela Petrobrás, fere o ACT em sua 
cláusula 86, que trata de efetivos.

TABELA E PLR

PETROBRÁS INSISTE NO CONFRONTO
Reunião pouco avançou, empresa quer implementar decisões à revelia dos trabalhadores

A FUP questionou a truculência, intransigência e desrespeito da gestão da Petrobrás 
ao tratar uma questão que é tão relevante e delicada para os trabalhadores

A Gestão de Pessoas da 
Petrobrás insiste em 
implantar a tabela
“3x2”, à revelia dos 
sindicatos e contrariando 
a vontade expressa dos 
trabalhadores 

por FUP



DICAS CULTURAIS

RENATO PENHA, operador na 
Replan

► Estou lendo o terceiro livro da 
série literária “Operação Cavalo de 
Tróia”.

LUIZ CIVIDANE, operador na 
Replan

► “Louco apaixonado” é uma das 
melhores músicas da Turma do 
Pagode.

ATLAS DO ORIENTE MÉDIO

Publicado pela Publifolha, o "Atlas do Oriente Médio" é um guia de referência para 
entender a situação atual de cada país. Ilustrado com fotos, mapas e gráfi cos, o 
livro contextualiza a história e a formação político-geográfi ca da região e explica 
seus principais confl itos da região. 

O XÁ DOS XÁS

Escrito pelo jornalista polonês Ryszard Kapuscinski, Xá dos Xás narra um Irã pré 
e imediatamente pós Revolução Iraniana. O autor resgata os fatos históricos que 
motivaram a queda do último xá, em 1979, e a ascensão do regime fundamentalista 
— a modernização e enriquecimento do Irã gerados pela alta do petróleo e a 
importação de diversos elementos da cultura ocidental.

A ORIGEM DO ESTADO ISLÂMICO

Nascido em meio à guerra civil do Iraque e Síria, o Estado Islâmico (ISIS) começou 
a atormentar o mundo em 2014, tornando-se uma poderosa força no Oriente 
Médio. Atualmente está isolado e parece ter se tornado um perigo menor. O 
livro do veterano jornalista Patrick Cockburn descreve o confl ito por detrás dos 
acontecimentos desencadeados pela política externa dos Estados Unidos, mostra 
as diferenças étnicas dos grupos nas disputas pelo poder entre xiitas e jihadistas. 
Uma leitura imprescindível.

PALESTINA, UM OLHAR ALÉM DA OCUPAÇÃO

Em visita ofi cial à Palestina, em 2015, Nilton Bobato (atualmente, vice prefeito de 
Foz do Iguaçu), Paulo Porto, vereador em Cascável, e Jihad Abu Ali, presidente da 
Sociedade Árabe Palestina de Foz do Iguaçu, presenciaram a ignóbil realidade da 
ocupação israelense em território palestino. O olhar sobre essa realidade é retratado 
neste emocionante livro. O livro ganha especial dimensão com as fotos de Paulo 
Porto, que captou, além dos encontros ofi ciais, o dia a dia da população. 

PORTA DO SOL

Escrito pelo libanês Elias Khoury, o romance Porta do Sol joga luz sobre fatos, mitos 
e histórias do povo palestino, oferecendo uma visão esclarecedora sobre o "labirinto 
chamado Palestina". "Uma obra-prima da literatura árabe contemporânea", defi niu 
o escritor brasileiro Milton Hatoum.

ELIAS ANTONIO AUGUSTO, 
aposentado Recap

► Gosto muito de um fi lme 
nacional de 1978 chamado “A 
dama do lotação”.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

O recente ataque dos Estados Unidos 
ao Irã fez o mundo fi car em alerta sobre 
a possibilidade de um confl ito bélico de 
consequências imprevisíveis. As etnias, 
os confl itos religiosos e a cultura dos 
povos árabes e do Oriente Médio muitas 

vezes são um mistério para nossas 
cabeças ocidentais. Compreender um 
pouco mais aquela milenar região ajuda 
a entender os conflitos modernos. 
Confi ra alguns livros que abordam 
essas temáticas.    

LIVROS 
PARA 
ENTENDER 
A QUESTÃO 
ÁRABEQUEM RENOVOU MELHOR 

DE “PROFESSOR”
Os quatro grandes clubes paulistas iniciam 2020 com 

“novos” técnicos. Três estreiam ofi cialmente e Fernando 
Diniz, do São Paulo, que assumiu a equipe no fi nal do 
Brasileirão do ano passado, está apenas iniciando os 
trabalhos no tricolor. Na sua opinião, qual dessas equipes 
melhor renovou sua equipe técnica? Vamos aos pitacos.

Santos – o clube vice-campeão nacional trocou de 
sotaque, saiu o argentino Sampaoli e chegou o português 
Jesualdo Ferreira, de 73 anos, tricampeão pelo Porto 
entre 2007 e 2009. Nos últimos anos treinou o Al Sadd, 
do Qatar, equipe que largou no meio do ano passado 
quando chegou a cogitar a aposentadoria. É uma aposta 
no escuro, talvez motivada pelo sucesso de Jorge Jesus 
no Flamengo. 

Palmeiras – o time acerta ao renovar o elenco 
dando oportunidade à sua base multicampeã, mas 
foi conservador na escolha do “professor”. Há tempos 
comenta-se que para Vanderlei Luxemburgo futebol se 
tornou mais um bussines do que esporte. O convincente 
desempenho à frente do medíocre elenco montado pelo 
Vasco da Gama garantiu a Luxa sua quinta passagem 
pelo verdão. É esperar para conferir.

Corinthians – Tiago Nunes chega após o fi asco 
do time sob o comando de Fábio Carile. Nunes vem 
valorizado após vencer a Copa do Brasil pelo Atlhetico 
Paranaense. Começou botando banca, isolando alguns 
medalhões, como Ralph. Tiago Nunes nunca foi testado 
em um grande clube do eixo Rio-São Paulo, pega o 
timão em crise fi nanceira e política e terá de mostrar 
rapidamente seu valor.

São Paulo – O grande desafi o de Fernando Diniz 
será impor seu “intelectualismo tático” no atual, e 
limitado, elenco do tricolor. Em sua recente passagem 
pelo Fluminense foi demitido após deixar o time na 18a

posição. Assumiu o São Paulo em setembro e, em 16 
jogos acumulou sete vitórias e cinco derrotas, retrospecto 
pouco animador.

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

Quem será o primeiro a dançar?
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HISTÓRIAS DE VIDA

A campineira Yaeko Aoki viveu a 
adolescência entre petroleiros e não teve 
dúvida em seguir a mesma carreira de 
quatro dos seus nove irmãos. Em 1984, aos 
23 anos, começou a trabalhar na Refinaria de 
Paulínia. Durante três décadas na Petrobrás, 
Yaeko vivenciou momentos de muita alegria e 
passou por grandes dificuldades. Em um meio 
majoritariamente masculino, ela foi vítima 
de sabotagem e perseguição e chegou a ser 
investigada pela Operação Lava Jato.

A caçula da família Aoki tinha acabado de 
dar à luz sua primeira filha quando entrou 
na Replan, no setor administrativo. Apesar de 
jovem, Yaeko sempre teve uma personalidade 
forte e, para ser ouvida no meio de tantos 
homens, passou a adotar uma postura mais 
impositiva. “Eu costumava dar murros na 
mesa para conseguir chamar atenção e, por 
muitas vezes, me comportava de um modo 
mais masculino para ter voz”, conta ela.

A petroleira enfrentou de perto o 
preconceito machista e garante que foi 
prejudicada na disputa por uma vaga na 
área operacional da refinaria. “Fui sabotada 
na prova física do concurso, pois o chefe do 
setor de seleção e treinamento dobrou os 
exercícios da minha avaliação para que eu 
não conseguisse finalizá-los”, revela.

No final da década de 90, Yaeko recebeu 
convite para ser dirigente sindical e aceitou o 
desafio. Um ano antes de entrar na Petrobrás, 
ela teve sua primeira experiência com a luta 
trabalhista. Ao lado dos irmãos petroleiros, 
a jovem participou da greve de 1983, um 
movimento histórico da categoria contra 

o regime militar. Nos sete dias da greve, 
o exército tomou conta das refinarias, os 
sindicatos de Campinas e da Bahia sofreram 
intervenção militar e suas diretorias foram 
cassadas.

Mas, segundo Yaeko, a greve que mais 
marcou sua trajetória petroleira e sindicalista 
foi a de 2001. “Eu era a única mulher entre 
centenas de homens atuando no movimento 
de ocupação da Replan, que durou cinco dias. 
Quando saí de lá, a minha calça estava até 
caindo do corpo de tanto que emagreci”, 
recorda-se.

Roubo e lava jato
Em 2004, a petroleira foi transferida para 

a Reduc, em Duque de Caxias (RJ), onde viveu 
momentos de tensão. Yaeko denunciou um 
esquema de roubo de materiais na refinaria 
e sofreu uma série de intimidações. “Os 
trabalhadores sabiam que eu colocava a 
boca no trombone e faziam questão que eu 
soubesse das irregularidades. Depois que eu 
fiz a denúncia, comecei a ser perseguida e 
acabei transferida para a sede da Petrobrás 
por conta das ameaças sofridas”, relembra.

Dez anos depois, ela foi convidada a 
fazer parte da gerência de projetos da UFN-
3 (Usina de Fertilizantes Nitrogenados), de 
Três Lagoas (MS), onde permaneceu até se 
aposentar, em 2016. A obra foi interrompida 
em consequência da Operação Lava Jato e 
Yaeko tornou-se alvo da investigação.

“Nessa época, eu fui investigada por ser a 
gerente da obra e isso foi tão estressante que 
até desenvolvi psoríase. Como trabalhadora 
da Petrobrás e sindicalista, era muito fácil 
qualquer um ter acesso à minha história 
e saber que não havia possibilidade de eu 
estar envolvida em qualquer esquema de 
corrupção”, declara.

Foi um período muito difícil e conflitante 
para Yaeko. “Parecia que eu tinha passado 
para o outro lado. Vivi o oposto da minha luta 
sindical. Foi o pior período da minha vida”, 
conclui ela, aliviada de que esses tempos 
sombrios tenham ficado para trás.

por Alessandra Campos e Andreza de Oliveira

Yaeko Aoki

Lute 
como uma 
petroleira
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Um t raba lhador 
morreu  e outros cinco 
foram internados em 
hospital após, segundo 
a Petrobrás, terem 
ingerido álcool etílico. 
Os trabalhadores são 
da empresa holandesa 
Boskalis, contratada pelo 
estaleiro para realizar o 
transporte da plataforma. Nenhum deles integra os quadros da 
estatal.  A plataforma foi construída no estaleiro COOEC, em Qingdao, 
na China e está a caminho do Brasil para operar no pré-sal.

A Petrobrás confirmou 
no dia 8 que, por motivos 
de segurança, suspendeu o 
trânsito de seus petroleiros 
pelo Estreito de Ormuz, 
localizado entre o golfo de 
Omã, ao sudeste, e o golfo 
Pérsico, a sudoeste. Na costa 
norte do estreito está o Irã e na costa sul os Emirados Árabes Unidos. 
Segundo a Petrobrás, "a companhia avaliou o referido cenário e, em 
conjunto com a Marinha do Brasil, decidiu por evitar, no momento, o 
trânsito pelo Estreito de Ormuz".

O presidente Jair Bolsona-
ro confi rmou no dia 8 a sua 
não ida ao Fórum Econômico 
Mundial, em Davos (Suíça). A 
decisão foi motivada por mo-
tivos de segurança, devido aos 
ataques dos EUA contra o Irã. 
O presidente fujão vai enviar 
o ministro da Economia Paulo 
Guedes em seu lugar. Há no 
governo o temor de que gru-
pos pró Irã protestem contra a subserviência do Brasil aos EUA.

O Ministério do Turismo exo-
nerou, no dia 7, cinco funcio-
nários da Fundação Casa de 
Rui Barbosa, entre eles a crí-
tica literária Flora Süssenkind, 
a jornalista Joelle Rouchou e o 
sociólogo José Almino de Alen-
car e Silva Neto. A Fundação 
Casa de Rui Barbosa, responsável por manter acervos de intelectuais e 
escritores, é um importante centro de pesquisa. A atual presidente da 
Instituição, Letícia Dornelles não possui qualifi cação acadêmica exigida 
para presidir a Fundação nem é expert em estudos ruianos.

Uma reportagem do 
programa “Fique ligado”, da 
TV Brasil, sobre a exposição 
“O Pasquim 50 anos”, em 
cartaz no Sesc de São Paulo, 
teve suprimido um trecho 
que mencionava a prisão 
de jornalistas do semanário 
durante a ditadura militar.       

A parte cortada mostrava o episódio que ficou conhecido como a 
“Gripe do Pasquim”, quando nove jornalistas do folhetim foram presos 
durante dois meses. A Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) afirmou 
que a edição da matéria seguiu critérios técnicos.

O Sindipetro Bahia realizou 
no dia 7, um ato na Refi na-
ria Landulpho Alves-Matari-
pe (RLAM) contra a visita da 
comitiva da estatal petroleira 
chinesa, a Sinopec, que foi 
acompanhada pela alta cúpula 
da direção da Petrobrás.

A chinesa é uma das petro-
leiras estrangeiras interessadas na compra das refi narias brasileiras. O 
ato mobilizou, além de trabalhadores petroleiros e dirigentes sindicais, 
associações de moradores e movimentos populares da região contrários 
à privatização da refi naria.

Governistas contam com a aprovação da 
chamada PEC da Regra de Ouro (Proposta de 
Emenda à Constituição 438/18), que prevê 
a possibilidade de redução da jornada de 
trabalho e do salário de servidores públicos, a 
demissão de concursados que ainda não têm 
estabilidade e de funcionários que ocupam 
cargos em comissão. Outras as medidas 
previstas na PEC reduzem incentivos fi scais e ampliam a venda de ativos 
e bens públicos. O texto já foi aprovado na CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça). Segundo a oposição, essa é a PEC da incompetência, pois joga 
sobre os ombros dos servidores a incapacidade do governo de gerar e 
gerir recursos. 

O Dieese divulgou no dia 9 es-
tudo que mostra que o valor do 
salário mínimo necessário para 
sustentar uma família de qua-
tro pessoas deveria ser de R$ 
4.342,57, mais de 4 vezes o valor 
do salário mínimo para 2020, es-
tipulado em R$ 1.039,00. O Diesse 
faz o acompanhamento mensal do 
valor “real” que o SM deveria ter. 
Em novembro de 2019, o mínimo 
necessário era de R$ 4.021,39. 

ACIDENTE COM A P-70 ROTA ALTERNATIVA

FUGIU DE DAVOS DESMONTE NA CASA DE RUI BARBOSA

CENSURA PROTESTO NA RLAM

PEC DA INCOMPETÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO

RAPIDINHAS
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