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Direção do Sindicato irá propor mudanças 
no estatuto da entidade. Leia as mudanças 
propostas e fi que atento à data das 
assembleias. 
PÁGINA 2

William Nozaki, do Ineep, explica como o 
desinvestimento causa desemprego em 
toda a cadeia produtiva e afeta o país.
PÁGINA 3

Petroleiros de todo o país realizam assembleias para 
defi nir a realização de greve a partir do dia 1 de fevereiro 
contra o fechamento da Fafen-PR e a demissão de mil 
trabalhadores.  Petroleiros ocupam a fábrica contra 
as demissões. Solidariedade de toda a categoria é 
fundamental para proteger os empregos de todos nós. 
PÁGINA 5

Gestão da Petrobrás continua a mentir 
para os trabalhadores, em comunicados 
que visam a confundir a categoria. Mas os 
petroleiros/as não caem nessa.
PÁGINA 4
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O que está ocorrendo com os petroleiros 
e petroleiras da Araucária Nitrogenados 
– Fafen Paraná – poderá acontecer com 
você amanhã: unilateralmente, a empresa 
defi ne que seu trabalho não tem mais 
valor e você está no olho da rua, sua 
unidade é fechada ou vendida para algum 
estrangeiro. Do dia para noite, todas as 
suas expectativas entram em xeque.

É isso o que ocorre nesse momento 
com os companheiros da Fafen-PR, que 
estão respondendo com luta para manter 
seus empregos, seus direitos e a fábrica 
em atividade. Já discutimos muitas vezes 
no espaço deste jornal e nas reuniões 
diretamente com os trabalhadores, como 
é equivocada a decisão da alta gestão de 
sair da área de fertilizantes: é prejudicial 
para a Petrobrás, para os trabalhadores 
e para a sociedade, cada vez mais refém 
da ambição privada do lucro.

Contra essa situação, os petroleiros e 
petroleiras de todo o país estão aprovando 
greve por tempo indeterminado a partir 
do dia 1º. No fechamento deste jornal, 
as assembleias do Unifi cado ainda não 
haviam terminado, mas a tendência da 
maioria era pela aprovação do movimento. 
Lutar por seus direitos é um dever de todo 
o trabalhador/a.

Será um momento difícil, tenso, com 
muita pressão, como sempre, por parte de 
chefi as, mas não vamos esmorecer, não 
vamos deixar para a gestão retrógrada 
e privatista da Petrobrás decidir quem, 
quando e como vai demitir os trabalha-
dores. O lema da direção do sindicato é: 
ninguém solta a mão de ninguém, não 
vamos deixar companheiros que com-
panheiros percam os empregos, deses-
truturem suas famílias e suas vidas, por 
conta de planos de desinvestimento, que 
camufl am interesses privados de alguns.

Vamos em frente, sempre! Não temos 
medo de travar a boa luta.

LUTAR PELOS 
DIREITOS, CONTRA 
AS DEMISSÕES

Editorial
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EDITORIAL

Todos devem participar

DIREÇÃO CONVOCA 
ASSEMBLEIA DIA 3 PARA 
DISCUTIR MUDANÇAS NO 
ESTATUTO

A direção do Sindicato realiza no dia 
3 de fevereiro assembleias para votação 
de alterações no estatuto. As assembleias 
acontecem nas três sedes regionais, de 
Campinas, Mauá e São Paulo, com primeira 
convocação às 16h e segunda, às 18h.

As mudanças dizem respeito à base 
territorial do Sindicato e outras questões 
para tornar o estatuto da entidade 
atualizado com as exigências políticas do 
atual momento. 

Na página ao lado você pode conferir as 
principais mudanças estatutárias que estão 
sendo propostas. Clique no QR Code para 
acessar a versão fi nal.

UNIFICADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS 
 
Pelo presente edital, a diretoria colegiada do Sindicato Unificado 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 discriminados, para discutir, apreciar e deliberar sobre a seguinte pauta: 1- GREVE POR PRAZO 
INDETERMINADO a partir de 00h01 (1° minuto) do dia 1º de fevereiro de 2020. 
 2- Reivindicações do movimento: 
1a - Cumprimento da cláusula 26 do ACT da Araucária Nitrogenados (FAFEN-PR): 
 "Cláusula 26 – Dispensa coletiva ou plúrima - A Companhia não promoverá despedida coletiva ou 
plúrima, motivada ou imotivada, nem rotatividade de pessoal (turnover), sem prévia discussão com o 
Sindicato. Excetuam-se do previsto nesta cláusula os planos de demissão voluntária ou incentivada, 
bem como os processos de movimentação interna dos empregados." 
 - Demissões da Araucária Nitrogenados: aplicação aos trabalhadores da A.N.S.A. dos mesmos critérios 
de aproveitamento (garantia de emprego e transferências) aplicados aos empregados da FAFEN-BA 
(acordo MPT-Petrobrás), sendo a empresa sucedida na relação de emprego pela controladora 
Petrobrás;  2a - Respeito aos fóruns de negociações instituídos pelo ACT: - Grupos de Trabalho e 
comissões: suspensão das medidas unilaterais tomadas pela Petrobrás (tabelas de turno, HETT, Banco 
de horas, PLR, transferências, etc.) e aplicação do previsto no ACT, quanto aos debates e resoluções 
bilaterais.  - Calendário das assembleias: TERMINAIS Sexta-feira (24.01) Uberaba às 7h30; Uberlândia 
às 13h30; Brasília e ESBRAS 18h, 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; Segunda-feira 
(27.01) Ribeirão Preto às 7h30, na portaria do terminal; SEDE REGIONAIS Regional Campinas - Rua 
Cônego Manoel Garcia, 1.010 - Jd. Chapadão - Campinas – SP Segunda-feira (27.01) – 18h e Terça-feira 
(28.01) – 10h; Regional Mauá - Rua Almirante Tamandaré, 516 - Vila Bocaina - Mauá – SP Segunda-
feira (27.01) – 18h e Terça-feira (28.01) – 10h; Regional São Paulo - Viaduto Nove de Julho, 160 Conj. 
2E - Centro - São Paulo – SP Segunda-feira (27.01) – 18h e Terça-feira (28.01) – 10h. 
 
Obs.: As demais bases, grupos e turnos deverão comparecer nas assembleias das Sedes Regionais. 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 2020. 
 
Juliano Deptula Lima - Coordenador Geral 
 
Todas as assembleias serão realizadas nos endereços informados, portarias das unidades e Sedes Regionais em 
segunda convocação, nos horários divulgados acima. 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Artigo De: Para: Porque?

Art. 1º

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DE EXPLORAÇÃO, PERFURAÇÃO, 
PRODUÇÃO, REFINO, DESTILAÇÃO, 
ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE 
ATRAVÉS DE DUTOVIAS, E IMPORTAÇÃO DE 
PETRÓLEO, DERIVADOS E SIMILARES DOS ESTADOS 
DE SÃO PAULO, GOIÁS E DISTRITO FEDERAL.

O SINDICATO DOS NAS INDÚSTRIAS E EMPRESAS 
DE EXPLORAÇÃO, EXTRAÇÃO, PERFURAÇÃO, 
PRODUÇÃO, REFINO, DESTILAÇÃO, TRATAMENTO, 
INDUSTRIALIZAÇÃO, ARMAZENAGEM, 
TRANSFERÊNCIA, ESTOCAGEM, IMPORTAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO VIA TRANSPORTE DUTOVIÁRIO, DE 
PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, E DE INDÚSTRIAS 
E EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE GÁS 
NATURAL, BIOCOMBUSTÍVEIS, TERMELÉTRICAS 
DE GERAÇÃO DE ENERGIA QUE UTILIZEM COMO 
MATÉRIA PRIMA O PETRÓLEO, SEUS DERIVADOS, 
GÁS NATURAL E SEUS DERIVADOS, E DE SUAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PRESTADORES DE 
SERVIÇO CONTRATADOS, SUBCONTRATADOS 
DIRETA OU INDIRETAMENTE NOS ESTADOS DE SÃO 
PAULO, GOIÁS E DISTRITO FEDERAL.

Atualiza as atividades da petrobrás e suas 
subsidiárias, amplia a representação para 
aposentados, pensionistas e anistiados e, estende a 
representação à terceirizados e setor privado.

Art. 5º 
Inciso V

Eleger representantes da categoria, delegados 
sindicais,comissões de fábrica,seções sindicais, 
conselhos de fábrica e qualquer outra forma 
de organização por local de trabalho mediante 
regimento eleitoral específico;

Eleger representantes da categoria, delegados 
sindicais, comissões de fábrica,seções 
sindicais,conselhos de fábrica e qualquer outra 
forma de organização por local de trabalho em 
assembleia geral da categoria.

Agiliza a eleição de representantes da categoria, 
delegados sindicais,comissões de fábrica, seções 
sindicais, conselhos de fábrica e qualquer outra 
forma de organização por local de trabalho.

Art. 18º
A Diretoria será constituída no mínimo de 32 e 
no máximo de 48 membros sendo integrada por 
todos os eleitos da chapa em igualdade de voz, voto, 
participação, direitos e deveres.

A Diretoria será constituída no mínimo de 32 
(trinta e dois) e no máximo de 60 (sessenta) 
membros sendo integrada por todos os eleitos 
da chapa em igualdade de voz, voto, participação, 
direitos e deveres.

Amplia o número MÁXIMO da direção de 48 
para 60 membros. (Obs.: O número minimo se 
mantêm nos atuais 32). O número de diretores 
atual se mostra insuficiente para suprir as 
demandas da entidade e dar respostas em tempo 
hábil as demandas da categoria e aos desafios da 
conjuntura, soma se a isso a ampliação territorial 
da base, seu aumento numérico e sua complexidade.

Art. 31º
Parágrafo 1o – Da Diretoria: A direção do DEASP 
(Departamento dos Aposentados do Estado de São 
Paulo) será composta por 08 (oito) aposentados 
de cada regional.

Parágrafo 1o – Da Diretoria: A direção do DAESP 
(Departamento dos Aposentados do Estado de São 
Paulo) será composta por no mínimo 08 (oito) 
e no máximo 12 (doze) aposentados de cada 
regional.

Amplia o número MÁXIMO da direção do DAESP de 
08 para 12 membros. (Obs.: O número minimo se 
mantêm nos atuais 08). O número de diretores 
atual se mostra insuficiente para suprir as 
demandas da entidade e dar respostas em tempo 
hábil as demandas da categoria e aos desafios da 
conjuntura, soma se a isso a ampliação territorial 
da base, seu aumento numérico, sua complexidade e 
a quantidade de recens aposentados que podem vir 
a integrar o departamento.

Art. 57º

Parágrafo Único: As Assembléias Gerais serão 
convocadas da seguinte forma: a) com 48 horas 
de antecedência mediante publicação de edital, 
do qual deverá constar os fins da assembléia; 
b) o edital deverá ser publicado em jornal 
de circulação na base territorial da Regional 
ou Estado, conforme o caso, e no boletim do 
sindicato ou outro informativo da categoria.

IV - Salvo regulação diversa e específica a 
convocação das Assembleias far se à da 
seguinte forma:
a) Afixação de Edital de Convocação na sede 
da entidade e em todas as sedes regionais; b) 
Publicação do Edital de Convocação no Jornal 
dos Petroleiros ou boletim eletrônico “Em 
Linha” e demais órgãos oficiais de comunicação 
do sindicato ou, na impossibilidade, em jornal 
de grande circulação na base Regional ou na 
base territorial do sindicato.

Desobriga a publicação de editais de assembleia em 
jornais de circulação com 48 hs de antecedência, 
salvo regulação diversa e especifica. Agiliza a 
convocação de assembléias e reduz os custos com 
publicação.

Art. 60º
As eleições de que trata o artigo anterior, serão 
realizadas dentro do prazo máximo 60 dias e de 
no mínimo 30 dias que antecedem o término 
do mandato vigente.

As eleições de que trata o artigo anterior, serão 
realizadas dentro do prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias e de no mínimo 30 dias que 
antecedem o término do mandato vigente.

Amplia o prazo do processo eleitoral, visando 
otimizar recursos, reduzir os riscos de perda de 
prazoprazo,, principalmenteprincipalmente nono 
queque dizdiz respeitorespeito aosaos registros em 
cartório, e proporciona mais tempo para as chapas e 
a comissão eleitoral se organizarem para o pleito.

Art. 96º

A eleição do sindicato só será válida se 
participarem da votação 50%+1(cinqüenta por 
cento mais um) dos associados em condições 
para votar. Não sendo obtido “quorum”, o 
presidente da mesa apuradora encerrará a sessão 
de apuração; fará inutilizar as cédulas e sobrecartas 
sem as abrir; notificando, em emem seguida, o 
presidente da Comissão Eleitoral.  Parágrafo 1º: A 
nova eleição será válida se nela tomarem parte 
mais de 30%(trinta por cento) dos eleitores, 
observadas as mesmas condições da primeira 
votação.
Parágrafo 2o: Na ocorrência da hipótese prevista 
no parágrafo anterior, apenas as chapas inscritas 
para a primeira eleição poderão participar da 
subsequente.

A eleição do sindicato só será válida se 
participarem da votação 30%+1 (trinta por 
cento mais um) dos associados em condições 
para votar. Não sendo obtido “quórum”, o 
presidente do pleito encerrará a sessão de apuração; 
fará inutilizar as cédulas e sobrecartas sem as 
abrir; notificando, em seguida os representantes das 
chapas.
Parágrafo 1o: A nova eleição será válida se nela 
tomarem parte mais de 20%+1 (trinta por cento 
mais um) dos eleitores, observadas as mesmas 
condições da primeira votação. Parágrafo 2o: 
Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo 
anterior, apenas as chapas inscritas para a primeira 
eleição poderão participar da subsequente.

Diminui o quorum obrigatorio nas eleições de 
(50%+1) em primeira chamada para (30%+1) e em 
segunda chamada de (30%+1) para (20%+1). Cerca 
de metade dos nossos associados são aposentados, 
pensionistas e/ou anistiados. Assim sendo, uma 
parcela significativa reside em localidades distantes 
de onde as urnas são disponibilizadas e portanto 
não conseguem participar do processo. Por esse 
motivo é muito oneroso para o processo eleitoral o 
quorum de (50%+1).
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Em mais um ataque aos trabalhadores da 
Araucária Nitrogenados, a gestão da Petrobrás 
volta a indignar a categoria petroleira ao di-
vulgar na intranet uma série de mentiras para 
tentar justifi car a decisão política de desativar 
a Fafen-PR e demitir arbitrariamente todos 
os trabalhadores, sem qualquer negociação 
prévia com o sindicato.

O ENGODO DO PREJUÍZO
1 - A direção da Petrobrás mente quando 

afi rma que o Resíduo Asfáltico (RASF), princi-
pal matéria-prima da Fafen-PR, tem um custo 
alto, pois o preço do produto acompanha o 
valor do mercado.

2 - O RASF que abastece a Fafen-PR é 
um refugo gerado pela Repar e, com a de-
sativação da fábrica, passaria a ser utilizado 

na produção de Cimento Asfáltico de Petróleo 
(CAP), cujo o preço do CAP é inferior ao da 
ureia, o que contraria o argumento de que o 
custo do RASF está em “tendência crescente” 
e o da ureia em “tendência decrescente”.

3 – A precifi cação que a Petrobrás faz do 
RASF é baseada no valor do petróleo bruto 
(WTI), produzido no Golfo do México, cujo 
preço é inferior ao do Brent.

4 – A Repar não terá o que fazer com todo 
o RASF que gera na produção de derivados.

5 - O objetivo dos gestores é encerrar as 
atividades da fábrica para zerar o passivo 
trabalhista.

DEMISSÃO X TRANSFERÊNCIA
1 - Vários trabalhadores da Fafen-PR fo-

ram cedidos para outras unidades da Petro-
brás ao longo dos últimos anos, assim como 
empregados da holding foram cedidos para 
a fábrica.

2 - A Araucária Nitrogenados é 100% da 
Petrobrás e seus trabalhadores não podem 
ser tratados como se fossem de uma empresa 
privada, sem qualquer vínculo com a estatal.

3 - Até o início dos anos 90, a planta 
da Fafen-PR  integrava o Sistema Petrobrás 
como a subsidiária Ultrafértil, mas foi pri-
vatizada no governo Itamar Franco, passou 
pelo comando da Vale e, fi nalmente, retornou 
à estatal em 2013.

4 - A negociação feita pela Petrobrás previa 
a incorporação da fábrica, como comprovam 

os documentos da época.  
DESCUMPRIMENTO DO ACT 
1 - O sindicato, assim como os trabalha-

dores da Fafen e de todo o Sistema Petro-
brás, souberam da decisão da empresa pela 
imprensa. Foi também através de notícias 
publicadas pela mídia que a categoria foi 
informada sobre as demissões.  

2 - Somente após o fato já ser de conhe-
cimento público, é que a gerência e o jurídico 
da fábrica enviaram documento ao Sindiquí-
mica-PR, convidando para uma reunião com o 
objetivo de comunicar a hibernação da fábrica 
e a demissão dos trabalhadores no prazo de 
30, 60 e 90 dias.  

3 - O sindicato ainda alertou a empresa 
sobre os riscos de hibernação da fábrica com 
os tanques repletos de produtos químicos, 
o que surpreendeu a gestão da Araucária, 
que sequer tinha conhecimento sobre a real 
situação da unidade.  Só então, a empresa 
se dispôs a discutir a segurança da unidade, 
chamando o sindicato para uma reunião no 
dia 16, cuja resposta da entidade foi que 
discutiria essa questão na audiência que já 
estava agendada com o MPT-PR no dia 20.

4 - Em momento algum, os gestores ten-
taram negociar a situação dos trabalhadores. 
Apenas comunicaram o fato já decidido e 
irrevogável, segundo eles mesmos afi rmaram, 
da demissão de todos os empregados no prazo 
máximo de 90 dias.

A cada R$ 1 bilhão investido pela Petrobrás 
são gerados cerca de 36 mil empregos diretos 
e indiretos na área de exploração e produção 
de petróleo e quase 40 mil postos no setor 
de refi no. O levantamento é do Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás e 
Biocombustíveis (Ineep) e tem o objetivo de 
mensurar os impactos sociais e econômicos que 
o desmonte do Sistema Petrobrás vai causar 
ao país.

Segundo o cientista político e diretor técnico 
do Ineep, William Nozaki, que esteve presente 
no ato realizado dia 17 na Replan, contra o 
fechamento da Fafen-PR e as demissões em 
massa, os prejuízos provocados pelo desmonte 
são devastadores e têm um impacto econômico 
fundamental não só para o país, do ponto de 

vista da soberania energética e autossufi ciência 
petrolífera, mas também da vida real dos 
estados, municípios e trabalhadores.

“Cada vez que a Petrobrás decide que 
vai encolher ou fechar uma unidade, o que 
observamos, de maneira inequívoca, é o 
empobrecimento da região, a diminuição da 
arrecadação fi scal e do crescimento econômico, 
uma diminuição do emprego que vai afetar 
inclusive as atividades colaterais desse 
território”, esclarece.

O comércio vai vender menos, completa 
Nozaki, e a área de serviço terá menor atividade 
econômica. Isso gera um círculo vicioso que 
faz com que se aprofundem os problemas 
relacionados à falta de trabalho, piora na 
renda e baixa no dinamismo econômico 

desses territórios. “Temos observado isso de 
maneira muito intensa onde a Petrobrás já 
tem sinalizado seu desmonte”, declara.

Nozaki cita, como exemplo, a situação das 
quatro refi narias colocadas à venda pela atual 
gestão da Petrobrás. “Nas regiões Nordeste, 
onde a Petrobrás está se retirando de maneira 
mais intensa, e Sul do país já percebemos 
esses efeitos colaterais e as difi culdades que os 
municípios estão encontrando para reativar o 
seu nível de atividade e desempenho econômico”, 
diz ele. Os estudos macroeconômicos do Ineep 
apontam ainda que cada R$ 1 bilhão que a 
estatal decide investir gera R$ 1,5 bilhão de 
crescimento para o PIB brasileiro. “A capacidade 
de a Petrobrás alavancar o crescimento nacional 
é muito signifi cativa”, conclui o pesquisador.

ECONOMISTA AFIRMA

William Nozaki

GESTÃO TENTA, MAS NÃO 
ENGANA TRABALHADORES

FAFEN

Mobilização em frente à Fafen

Fonte: FUP

DESMONTE DA 
PETROBRÁS 
APROFUNDA 
CRISE 
ECONÔMICA
por Alessandra Campos
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OSBRA

Dia 24/01 (Sexta-feira)
Terminal de Uberaba (MG) – 07h30

Terminal de Uberlândia (MG) – 13h30
Sede da CUT Brasília (DF) – 18h 

(trabalhadores do Esbras)
Sede da CUT Goiânia (GO) – 18h (traba-
lhadores do Terminal Senador Canedo)

27/01 (Segunda-feira)
Terminal de Ribeirão Preto (SP) – 07h30

UTE/LCP (MS)

Dia 25/01 (Sábado)
06h30 – G5

Dia 27/01 (Segunda-feira)
06h00 – G1
06h30 – G4

07h00 – Adm
22h00 – G3
22h30 – G2

REGIONAIS

Nas três sedes regionais, de Campinas, 
Mauá e São Paulo, serão realizadas duas 
assembleias nos mesmos dias e horários:

27/01 (Segunda-feira), às 18h
28/01 (Terça-feira), às 10h

CONFIRA COMO FOI O CALENDÁRIO DAS ASSEMBLEIAS DO UNIFICADO 

A direção do Unifi cado iniciou na sexta-fei-
ra as assembleias de base para a discussão e 
votação do indicativo de aprovação de greve 
por tempo indeterminado, a partir de 1º de 
fevereiro, contra as demissões em massa 
na Fafen-PR e em defesa do cumprimento 
do Acordo Coletivo de Trabalho da categoria 
petroleira.

A Cláusula 26 do ACT – Dispensa coletiva 
ou plúrima – diz textualmente. “A Companhia 
não promoverá despedida coletiva ou plúrima, 
motivada ou imotivada, nem rotatividade de 
pessoal (turnover), sem prévia discussão com 
o Sindicato. Excetuam-se do previsto nesta 
cláusula os planos de demissão voluntária 
ou incentivada, bem como os processos de 
movimentação interna dos empregados.”

O movimento sindical exige que sejam apli-
cados aos trabalhadores da ANSA os mes-
mos critérios de aproveitamento (garantia 
de emprego e transferências) aplicados aos 
empregados da FAFEN-BA (acordo MPT x Pe-
trobrás), sendo a empresa sucedida na relação 

de emprego pela controladora Petrobrás.
Exige, ainda, a suspensão das medidas 

unilaterais tomadas pela Petrobrás (tabelas 
de turno, HETT, Banco de horas, PLR, trans-
ferência, etc.) e aplicação do previsto no ACT, 
quanto aos debates e resoluções bilaterais.

Até o momento, os petroleiros de Minas 
Gerais, Espírito Santo, Duque de Caxias (RJ), 
Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e 
Paraná, estão aprovando o indicativo da FUP 
de greve por tempo indeterminado a partir do 
dia primeiro de fevereiro. Os demais sindicatos 
defi nem em assembleias nos próximos dias.

Conselho Deliberativo
Está agendada para a quarta-feira (29), 

no Rio de Janeiro, a reunião do Conselho 
Deliberativo da FUP onde será realizada a 
avaliação das assembleias regionais e defi nirá 
o calendário de fevereiro.

Ocupação na Fafen
Petroleiros e petroleiras do Paraná estão 

ocupando a Fafen-PR deste a manhã da terça-
-feira, 21 em protesto contra o fechamento da 

unidade, anunciado pela gestão da companhia.
Os petroleiros ocupam o local de trabalho 

e se revezam em protesto silencioso e estra-
tégico, acorrentados no portão de entrada e 
fazendo toda manutenção dos equipamentos, 
para impedir o esvaziamento da unidade e 
seu completo fechamento, afi rma o diretor da 
Federação Única dos Petroleiros (FUP) e do 
Sindiquimica-PR, Gerson Castellano.

“Todos os dias, cerca de 800 trabalha-
dores são orientados por nós a entrar na 
unidade durante o dia e outros 200 à noite 
para manter a fábrica pronta para voltar a 
operar a qualquer momento, quando conse-
guirmos reverter o processo de fechamento”, 
diz Castellano.

Segundo o dirigente, isso é importante por-
que a empresa quer drenar tudo – a amônia 
e o etanol -, para paralisar as atividades da 
fábrica o mais rápido possível. “Se drenar 
tudo, pode parar. Por isso, nossa estratégia 
e manter tudo funcionando. Por isso, a luta 
é dia e noite".

ASSEMBLEIAS

PETROLEIROS VOTAM INDICATIVO DE 
APROVAÇÃO DA GREVE

Trabalhadores da Fafen-PR estão mobilizados e precisam da solidariedade de toda a categoria.

O movimento sindical exige que sejam aplicados aos trabalhadores da ANSA os 
mesmos critérios de aproveitamento utilizados aos empregados da FAFEN-BA



DICAS CULTURAIS

WILLIAM YOSHIKA, Destilação Replan

► “Escravidão – Vol. 1: Do primeiro 
leilão de cativos em Portugal até a 
morte de Zumbi dos Palmares”, de 
Laurentino Gomes. Leitura fácil sobre 
a história do Brasil.

PEDRO POLO, aposentado 
Replan

► Gosto de "Light My Fire", do 
The Doors e de "Lucky Man", de 
Emerson, Lake & Palmer.

► SERVIÇO

De 18/01 a 13/03, das 10h às 19h • Entrada grátis
Biblioteca Municipal Mario de Andrade
Rua da Consolação, 94 – centro – São Paulo.

JOÃO ARAÚJO, aposentado Recap

► Um dos meus favoritos é “Dois 
Filhos de Francisco”, que conta a 
história da dupla Zezé di Camargo 
e Luciano.

 DICA DE LIVRO  DICA DE MÚSICA  DICA DE FILME

Exposição em cartaz na Biblioteca 
Mario de Andrade apresenta obras 
censuradas no decorrer de três séculos.

Fazem parte dessa exposição do 
acervo de raridades da Biblioteca Mário 
de Andrade. Incluem-se desde títulos 
como Comedia Eufrosina, de Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, peça de teatro 
do século 16 censurada pela Igreja e 
incluída no Index de livros proibidos; 
chegando a Capitães da Areia, de Jorge 
Amado, incinerado em praça pública 
pelo Estado Novo, em 1937.

A abertura da exposição contou com 
uma roda de conversa com Ignácio de 
Loyola Brandão, romancista brasileiro 
autor de obras que foram censuradas 
na época da ditadura e Laura Mattos, 
autora do recente Herói mutilado: 
Roque Santeiro e os bastidores da 
censura à TV na ditadura. 

Passeando pelas 60 obras expostas, 
percebe-se nitidamente que a censura 
era majoritariamente conduzida pela 
Igreja Católica, com o apoio das 
monarquias. Em 1547 Portugal criou 
um índice próprio de livros proibidos, 

sendo o país europeu que estabeleceu 
a mais duradoura censura, devido à 
reforma católica e perseguição a textos 
protestantes. Em 1551 foi proibida 
a impressão de qualquer Bíblia em 
português, veto revogado apenas em 
1778.

Com o atual momento político, de 
avanço do autoritarismo e ameaças 
de “revisão” de livros de história e 
ressurgimento da censura, a mostra 
é um alerta contra o retrocesso.

BANIDOS

AS TORCIDAS ORGANIZADAS 
DE ESQUERDA

Quando se fala em torcida organizada pensa-se logo 
em marombados truculentos, que vão aos estádios para 
arrumar encrenca e dar porrada nos adversários. Apesar 
dessa imagem comum não ser longe da realidade, há 
outras torcidas que utilizam o amor ao futebol para 
divulgar propostas políticas para promover a paz nos 
estádios e a democracia no país.

Em São Paulo, dois dos mais tradicionais clubes 
possuem suas torcidas progressistas: o Porcomunas 
e Porcominas palmeirense e o tradicional Coletivo 
Democracia Corinthiana, inspirada no time do saudoso 
dr Sócrates e Cia.

A torcida Porcomunas, fundada em 2013, afi rma 
destinar-se aos “torcedores palmeirenses comunistas, 
socialistas, trotskistas, anti-homofóbicos e afins”, 
conforme informa sua página nas redes sociais.

Já a Democracia Corinthiana afi rma ter surgido “como 
resposta à escalada conservadora fascista no Brasil, como 
mais uma frente de resistência democrática e popular. 
Deriva de outras ações democráticas desenvolvidas 
historicamente no ambiente corinthianista”.

Listamos, a seguir, algumas torcidas e coletivos de 
esquerda e progressistas ligados ao futebol:

ABC F. C. Antifascistas // AnarcomuAmerica // Avaí Antifascista // Azulão 
Antifascista // Bafomunistas (Comercial-SP Antifascista) // Bancada 
Alviceleste // Belo Antifa // Botafogo Antifascista // Brigada Marighella 
// CAP antifa // Coletivo Democracia Corinthiana // Coletivo Democracia 
SantaCruzense // Coletivo Elis Vive // Coletivo Popular Alvinegro // Coletivo 
Remo Antifascista // Coral Antifa // Coringão Antifa // Coritiba Antifascista 
// Esquerda Rubro-Negra // Esquerda Vascaína // Flamengo Antifascista // 
Flamengo da Gente // Fluminense Antifascista // Frente Esquadrão Popular 
// Frente Inter Antifascista // Gipão Antifascista // Goytacaz Antifascista 
// Meca Antifa // MFLP – 54 // Movimento Esmeraldino Antifascista // 
Movimento Grêmio Antifascista // Movimento Popular Coral // Movimento 
Toda Poderosa Corinthiana // Palmeiras Antifascista // Porcominas // 
Porcomunas // Portuguesa Antifascista // Resistência Azul Popular // 
Resistência Tricolor Antifascista // Resistência Tricolor – Fortaleza // Timbu 
antifa // Torcedores e Torcedoras pela Democracia // Torcida Antifascista 
Sport // Treze Antifascista // Tribuna 77 // Tricolores de Esquerda // Ultras 
Resistência Coral // Vasco Antifascista // Vozão Antifascista // Xavantes 
Antifascistas

ESPORTE CULTURA

ENTRETENIMENTO

Futebol também é política

Conservadores querem a volta da censura
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HISTÓRIAS DE VIDA

Primeira mulher negra a trabalhar na Re-
plan, a campineira Iraci Genésio Caetano conta 
que foi durante seus anos de petroleira que 
descobriu sua verdadeira vocação profi ssional. 
Ela entrou na refi naria em 1977, cinco após 
a inauguração da unidade em Paulínia, na 
função de auxiliar administrativa do serviço 
social. A experiência de acompanhar de perto 
as difi culdades de muitos trabalhadores e po-
der ajudá-los cativou a petroleira. Ela acabou 
se formando em serviço social e até hoje, 
13 anos depois da aposentadoria, continua 
exercendo a profi ssão de assistente social, 
trabalhando na prevenção da dependência 
química. Poucos anos depois de entrar na 
Replan, Iraci decidiu que iria cursar a facul-
dade de serviço social. “Percebi que naquele 
tempo havia uma diferenciação no tratamento 
do trabalhador que tinha ensino superior”, 
lembra ela. A petroleira já estava com seu 
diploma em mãos quando a Petrobrás abriu 
concurso para a vaga de assistente social. 
Iraci foi aprovada e passou a desempenhar 
a função.

No serviço social, a petroleira transitava 
por todas as classes, assessorando a alta 
gestão e os operadores da refi naria. “Sempre 
fui muito respeitada em todos os ambientes 
e, mesmo com o histórico de participações em 
greves e discussões dos direitos da categoria, 
eu fazia o que achava justo, sempre alinhada 
à luta dos trabalhadores”, ressalta a traba-
lhadora, que também foi integrante da Cipa.

Petroleira e negra, Iraci recorda-se que 
demorou para ela perceber que era minoria 
na Replan. “Como mulher negra custei a me 
conscientizar que escapei de uma bolha. Às 
vezes considerava até como meritocracia e 

acho que isso foi uma falha minha. Demorou 
para eu me dar conta de que eu era a única 
negra na refi naria e, até eu me aposentar, 
não tiveram outras”, declara a petroleira, que 
garante nunca ter sofrido nenhum tipo de 
discriminação na empresa.

Iraci dedicou 30 anos de sua vida à Petro-
brás e um dos momentos mais marcantes, 
segundo ela, foi sua demissão em 1983, por 
ter participado da greve histórica da categoria, 
em plena ditadura militar. Ela foi reintegrada 
dois anos depois e, como “castigo”, a empresa 
a transferiu do setor de Serviço Social para 
o de Suprimento. “Foi a melhor punição da 
minha vida, uma experiência maravilhosa, na 
qual aprendi uma nova atividade e passei a 
valorizar um trabalho que eu considerava de 
menor importância. Além disso, desmistifi -

cou-se a disposição de luta dos trabalhadores 
do Suprimento”.

Educar e conscientizar
Na Petrobrás, diz Iraci, é realizado um tra-

balho de conscientização e instrumentalização 
para a identifi cação de possíveis alterações 
nos trabalhadores, que possam indicar pro-
blemas com dependência. 

Trabalhar com as pessoas que estão com 
essas difi culdades e que necessitam da rein-
serção no meio social foi o que seduziu Iraci.

“O serviço educativo e de conscientização 
para prevenção de drogas foi o que mais me 
chamou a atenção, trabalho que realizo até 
hoje. Devo à Petrobrás tudo que aprendi e 
desenvolvi”, declara ela, que comanda, hoje, 
uma clínica de prevenção ao uso de álcool e 
drogas, em Campinas.

por Alessandra Campos e Andreza de Oliveira

Iraci Genesio Caetano

VOCAÇÃO 
SOCIAL
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Mesmo sem ter sido 
investigado ou indiciado, o 
jornalista Glenn Greenwald, 
do site The Intercept, foi 
denunciado no dia 21 pelo 
Ministério Público Federal na 
operação Spoofing. O Intercept 
publicou, em 2019, conversas 
atribuídas ao então juiz federal 
e atual ministro da Justiça, 
Sergio Moro, e a procuradores da Operação Lava Jato. Segundo o 
site, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores, 
o que, para o Intercept, evidencia parcialidade do então juiz.

Em reunião com o 
“imprecionante” ministro 
da Educação, Abraham 
Weintraub, para discutir 
escolas cívico-militares, Jair 
Bolsonaro deixou à mesa um 
exemplar do livro “A Verdade 
Sufocada – A história que a 
esquerda não quer que o Brasil conheça”, do coronel Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, torturador da ditadura, um dos mais cruéis militares 
assassinos, que comandou a repressão no Brasil. Com esse livro de 
cabeceira, dá para imaginar o que será ensinado nas tais escolas 
cívico-militares. 

O Ministério Público de Minas 
Gerais denunciou no dia 21 à 
Justiça, por homicídio duplamen-
te qualifi cado, o ex-presidente 
da Vale, Fabio Schvartsman, 
11 funcionários da mineradora 
e cinco da empresa de certifi -
cação, testes e inspeções Tüv 
Süd, que atestou a segurança da 
barragem. Ambas as empresas 
também foram denunciadas pelo rompimento da barragem I da mina 
Córrego do Feijão, em Brumadinho, da mineradora Vale, que matou 
272 pessoas, deixou onze desaparecidas e contaminou o rio Paraopeba.

Durante reunião no Fó-
rum Econômico Mundial, 
em Davos, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
soltou mais uma pérola 
sobre sua visão de mundo. 
Segundo ele, “o pior inimi-
go do meio ambiente é a 
pobreza... eles [os pobres] 
destroem porque estão com fome”. Os latifundiários que tocaram fogo 
na Amazônia, a Vale e seus executivos são inocentes milionários nas 
mãos desses perversos pobres.

O BNDES gastou R$ 48 
milhões com auditoria para 
abrir a “caixa-preta” em 
operações relacionadas ao 
grupo J&F. Após um ano e 
dez meses de investigação, o 
banco divulgou, no final de 
dezembro, relatório que não 
apontou nenhuma evidência 
direta de corrupção em oito operações realizadas entre 2005 e 2018. A 
OAB vai notificar o BNDES para solicitar informações sobre o contrato 
com o escritório estrangeiro Cleary Gopttlieb Steen & Hamilton LLP, que 
fez a auditoria.

O ministro Luiz Fux, do STF 
decidiu no dia 22 suspender 
por tempo indeterminado a im-
plantação do juiz de garantias. 
O entendimento de Fux derruba 
a determinação do presidente 
do STF, ministro Dias Toff oli, 
que havia prorrogado por seis 
meses o prazo de adoção da 
medida e até defi nido uma regra de transição para os processos em 
andamento no país. Coincidentemente, a decisão foi tomada depois que 
o ministro da Justiça, Sergio Moro, questionou no programa Roda Viva 
a criação do juiz de garantias.

Os erros como os do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) têm sido corriqueiros 
no governo. Trabalhadores 
que fi zeram o saque do FGTS 
foram prejudicados por “erros 
do sistema”. Desde dezembro, 
o Ministério da Economia 
tem recebido relatos de pessoas que sacaram o FGTS após terem sido 
demitidas e, em função disso, fi caram com a liberação do seguro-
desemprego travada.

Durante o Fórum de Davos, 
o BNDES informou que o banco 
estatal deu início a uma oferta 
pública de papéis da Petrobrás. 
O BNDES detém quase 10% das 
ações ordinárias (com direito a 
voto) da empresa. Com a venda, 
estimada em 23 bilhões, a par-
ticipação do governo em ações 
ordinárias (com direito a voto) na 
estatal cairá para 50,26%, ou seja, falta muito pouco para o governo 
perder o controle acionário da Petrobrás.

ATAQUE A JORNALISTA LIVRO DE CABECEIRA

CRIME AMBIENTAL A CULPA É DOS POBRES

GASTO INÚTIL JUIZ DE GARANTIAS

ERROS EM SÉRIE PETROBRÁS QUASE PRIVADA

RAPIDINHAS
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