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Um ano depois,
a força de uma
greve histórica
Paralisação de 2020 demonstrou a capacidade de
mobilização da categoria. PÁGINAS 4 E 5

Em entrevista, Antônio Spis, líder da
greve de 1995, fala sobre como medir o
sucesso de uma mobilização. PÁGINA 3

Como a punição a um petroleiro serviu
para mostrar a solidariedade e a
capacidade de luta da categoria. PÁGINA 6
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Cinco ﬁlmes que contam (e recontam) a
história e os bastidores de greves que
mudaram a história do país. PÁGINA 7

A MEMÓRIA
NOS FAZ
VIVOS
Algo peculiar em uma sociedade, e
em qualquer agrupamento de pessoas,
é a manutenção da memória. Saber de
onde viemos e quais valores carregamos
nos ajuda a entender quem somos.
Entendemos que os movimentos
históricos são cíclicos. Tanto é que,
mesmo com o passar das décadas, os
sujeitos históricos que tentam privatizar
a Petrobrás e os que a defendem são
os mesmos desde a sua criação, ou até
anteriores a ela.
Este sindicato já fez o resgate
histórico das greves de 1983, 1995,
2009 e agora chega a vez de marcar
a greve de 2020 em nossas memórias
para nunca mais esquecer. A segunda
greve mais longa de nossa história
rompeu recordes de adesão em relação
às últimas, demonstrou união e autoorganização, aproximou companheiros
e familiares, nos fez sentir vivos.
Em alguns momentos, a greve se
parece como uma lacuna aberta no
tempo e espaço, onde deixamos de
repetir o cotidiano para observar melhor
quem somos, nossos valores e quem
os compartilha. Não à toa, as relações
mudam após a volta ao trabalho, que
sempre é muito difícil. Olhar para 2020
com o distanciamento de um ano,
ajuda-nos a analisar e compreender
melhor este movimento.
Daqui a 5 ou 10 anos, nosso olhar
será ainda mais diferente. Apostamos
que cada vez entenderemos mais a
importância dessa greve – muito mais
do que imaginávamos no momento em
que estava sendo construída.
Outras batalhas virão, e ela nos terá
feito mais fortes.
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EDITORIAL

“A CATEGORIA NÃO VAI ASSISTIR
CALADA À VENDA DE REFINARIAS”,
AVALIA PETROLEIRA
Nesta entrevista, Cibele Vieira analisa os resultados obtidos a partir da
greve e destrincha a relação que se estabeleceu com a gestão da Petrobrás
Por Guilherme Weimann

O ano de 2020 mal havia
começado quando cinco sindicalistas ocuparam uma sala
do Edifício Sede da Petrobrás
(Edise), no Rio de Janeiro (RJ).
Este ato foi o prenúncio do que
se consolidaria como uma das
maiores greves da história da
categoria petroleira.
Uma das integrantes deste
seleto grupo foi a diretora do
Sindipetro-SP, Cibele Vieira.
Nesta entrevista, a petroleira
defende que a mobilização resultou em uma mudança concreta nas negociações com a
estatal: “o saldo acumulativo
da paralisação é a mudança
na relação de forças e a forma como a gestão da empresa
enxerga o movimento sindical”.
Conﬁra abaixo os principais
trechos:
É possível traçar paralelos entre as greves de 1995
e 2020?
Cibele Vieira - Assim como
a de 1995, a última greve começou a ser gestada alguns
anos atrás, por volta de 2015.
Desde então, a gente tem travado uma luta contra a privatização e contra as ameaças
aos direitos. Esse é um paralelo interessante de ser feito,
ou seja, uma grande greve não

estoura apenas por conta de
um momento especíﬁco. Ela é
um acúmulo de situações que
a constroem. Nesse sentido, eu
acho que mais greves virão.
Quais foram as conquistas concretas?
A greve de fevereiro mudou
a correlação de forças dentro
da Petrobrás. Ela começou mais
forte no reﬁno por causa da
tabela de turno, mas os outros
setores foram se somando por
causa da pauta da privatização.
Isso é outro aprendizado, ou
seja, uma greve não se inicia
ao mesmo tempo em todos os
lugares e com a mesma força.
O saldo acumulativo da paralisação é a mudança na relação de forças e a forma como
a gestão da empresa enxerga
o movimento sindical. A atual
gestão assumiu acreditando
naquela opinião geral de que
o movimento sindical como um
todo está em descrédito, mas
percebeu que a gente tem força
na base e de mobilização.
O plano de privatização
se mantém de forma acelerada…
A gestão da Petrobrás não
mudou o intuito do que pretende fazer, não temos essa ilusão.
Mas antes da greve ela tinha

uma análise de que poderia tratorar os petroleiros. Depois, ela
percebeu que juntando temas
corporativos com a privatização a gente estava ganhando
força mobilizadora. Por isso,
está tentando negociar termos
corporativos, para focar nas
privatizações.
Mas nós vamos reagir às
vendas também. A categoria
não vai assistir calada à venda
de oito reﬁnarias. E nós, das
unidades que não estão à venda, como em São Paulo, temos
um papel histórico neste momento. Porque os da linha de
frente estão muito mais vulneráveis. Isso é algo que estamos
trabalhando com a categoria.

Para ler a entrevista
completa, acesse:
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ENTREVISTA

Exército ocupa Replan na greve de 1995
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A VITÓRIA DE UMA GREVE SÓ PODE SER
MEDIDA PELO TEMPO, APONTA LIDERANÇA
DA GREVE DE 1995
Para Antônio Carlos Spis, o resultado de uma greve não é
imediato e deve ser analisado sob o peso do tempo
Por Luiz Carvalho

Quando não se alcança a pauta de reivindicações, a greve foi derrotada? Ao avaliar um
movimento apenas com um olhar pragmático,
a resposta tende a ser ‘sim’. Mas o petroleiro
aposentado Antônio Carlos Spis, coordenador
da Federação Única dos Petroleiros na histórica
greve de 1995, tem outra visão.
Para ele, somente o tempo é capaz de deﬁnir
o sucesso de uma paralisação, que muitas vezes
tem o papel de demonstrar a força da categoria,
ainda que não tenha alcançado o objetivo ao
qual se propôs.
Em entrevista ao Jornal dos Petroleiros, Spis
ressalta as vitórias que sucederam a greve e
aponta o trabalho fundamental de base para
alimentar uma mobilização.
A greve de 2020 não conseguiu impedir o
fechamento da Fafen-PR e a demissão dos
trabalhadores. Isso faz dessa mobilização
uma derrota?
Antônio Carlos Spis – Em 1995, a imprensa e
o governo caíram matando dizendo que fomos
derrotados, mas o tempo provou que não. Conseguimos garantir a Petrobrás como empresa
pública e uma ação que diferenciava o capital
público do privado impediu o Fernando Henri-
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que [então presidente do Brasil] de privatizar a
companhia. A força da nossa mobilização não
deu segurança para o governo tocar o projeto.
Todas as nossas reivindicações, que não saíram
no momento da paralisação para o governo
dizer que não aceitou, recebemos depois. Voltamos com todos os demitidos, nenhum sindicato
nosso foi fechado e garantimos um documento
trabalhado pelo Suplicy [Eduardo Suplicy, então
senador e atual vereador de São Paulo], assinado
por todas as lideranças da Câmara e do Senado,
que mantinha a continuidade da negociação
após a paralisação. Nosso movimento foi em
maio e junho e em setembro conquistamos o
maior reajuste das empresas e bancos públicos
na data-base.
Você acredita que a greve de 2020 foi
vitoriosa?
Derrotada certamente não foi, a direção está
unida e a empresa não consegue deixar de negociar conosco porque sabe que conseguimos
mobilizar. Eu acredito numa frente ampla de
esquerda, mas antes é preciso fazer a luta. Primeiro fazemos uma greve na categoria, depois
pedimos apoio. Primeiro, o movimento sindical
faz a sua parte. O caminho é aglutinar forças.

Para Spis, efeitos da greve demandam tempo para que
sejam avaliados

Como você explicaria para um petroleiro
que chega agora na Petrobrás qual o papel
de uma greve?
O primeiro papel é sempre de defesa da empresa, principalmente uma empresa pública, de
economia mista. E de direitos dos trabalhadores.
O trabalhador deve olhar para o sindicato e
enxergar uma entidade que o defenda. A conﬁança se conquista indo no local de trabalho e
demonstrando ser ﬁrme pelas ações que pratica,
mesmo com a terceirização, que já existia no
meu tempo, quando eram 40 mil petroleiros e
120 mil terceirizados, que sofrem maior risco de
demissão. Mas para isso tem de ter políticas que
abracem esses companheiros mais vulneráveis.
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UM ANO DE UMA GREVE HISTÓRICA
ELABORAÇÃO: Guilherme Weimann e Mari Miloch | ARTE: Rangel Egídio
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Petroleiros montam
acampamento em frente à
Fábrica de Fertilizantes
Nitrogenados (Fafen), em
Araucária (PR), contra o
fechamento da unidade.

Petroleiros,
familiares e
movimentos
parceiros montam
acampamento em
frente ao Edise, no
Rio de Janeiro.

DE JANEIRO
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DE JANEIRO
Trabalhadores do
Sindipetro-SP aprovam
participação na greve.
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DE FEVEREIRO
A greve avança
também na
Transpetro, com a
adesão de alguns
terminais.

Cinco dirigentes
ocupam uma sala do
Edifício Sede da
Petrobrás (Edise), no
Rio de Janeiro.
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DE FEVEREIRO
A greve atinge 113
unidades, em 13
estados do país,
com mais de 20
mil petroleiros
mobilizados.
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DE FEVEREIRO

31

DE JANEIRO

Petroleiros se
reúnem com
presidentes da
Câmara e do
Senado, em
Brasília, para
buscar uma
intermediação
junto ao Tribunal
Superior do
Trabalho (TST).
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DE FEVEREIRO
Petroleiros
realizam venda
de gás a preço
justo em
Campinas.
R$

Em Campinas,
familiares de
petroleiros realizam
feijoada em
solidariedade à greve.
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DE FEVEREIRO
Os petroleiros dão
início a uma greve
por tempo
indeterminado nas
unidades da
Petrobrás.
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DE FEVEREIRO
Greve completa 10
dias, com adesões
em todo o Sistema
Petrobrás.

17

DE FEVEREIRO
A greve tem mais de
60% de adesão
entre petroleiros das
áreas operacionais.
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DE FEVEREIRO
No Rio de
Janeiro, cerca de
15 mil pessoas
participam de ato
em apoio à greve.
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19

DE FEVEREIRO
Após intermediação de
parlamentares, o ministro do
TST, Ives Gandra, aceita
negociar pleitos da greve.
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DE FEVEREIRO

20

DE FEVEREIRO
Protagonistas de uma das
mais importantes e simbólicas
greves da história recente do
país, os petroleiros garantiram
uma negociação mais justa
para os trabalhadores da
Fafen-PR e conquistaram a
abertura de um processo de
negociação mediado pelo TST.
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VIDA DE PETROLEIRO

Solidariedade enfrenta truculência na Petrobrás

QUANDO A INJUSTIÇA GERA A
FAGULHA PARA A LUTA
Escolhido para servir de exemplo aos grevistas, trabalhador punido gerou campanha de
arrecadação na Replan e mostrou que nada é maior do que a união de uma categoria
Por Luiz Carvalho

‘Detalhista’, ‘estudioso’, ‘minucioso’, ‘responsável’. Esses são adjetivos repetidos pelos companheiros quando se referem ao trabalho de
*Lopes, petroleiro ao estilo antigo - para quem
o conhecimento técnico é sinal de respeito e o
bom trabalho é questão de honra.
Não é incomum vê-lo com uma pasta na
Reﬁnaria de Paulínia (Replan), na qual carrega
os manuais com procedimentos e informações
técnicas sobre as máquinas que irá operar. Assim
como é trivial observá-lo anotar dados sobre os
equipamentos.
“Ele é alguém muito querido. Não somente
por ser uma pessoa legal, mas, principalmente,
por ser uma referência, um parâmetro para
todos nós, alguém que chega a ser obcecado
por fazer bem o trabalho”, comenta o diretor
do Sindipetro-SP, Evandro Botteon.
Por conta disso, a punição durante a greve
de janeiro de 2020 (leia mais nas páginas 4 e
5) soou como uma afronta. Sem dar brechas a
críticas por conta do desempenho, Lopes incomodou a direção por ser leal à categoria.
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“Eu me envolvi bastante com a greve, achei
que era uma briga justa. E sabia que isso geraria
uma reação contrária”, aponta.
“QUANDO EU OLHO PARA AS PESSOAS
QUE FURARAM O MOVIMENTO, A CARA
DELAS JÁ ME INCOMODA. PORQUE EU
NÃO CONSIGO ENTENDER COMO ALGUÉM
PODE SER TÃO INDIVIDUALISTA. COMECEI
A BATER UM POUCO DE FRENTE, O
PESSOAL ACABOU ME MARCANDO E
ACABEI PUNIDO”.

Pavio curto com pelego
Ao ﬁnal da paralisação, quando voltou ao
trabalho, o incômodo com a falta de solidariedade dos fura-greves era inevitável.
A alegação para o afastamento por 10 dias do
trabalho era de que não passava corretamente o
serviço para o petroleiro que o sucederia, omitia
informações e se portava de maneira grosseira
no rádio utilizado para a comunicação. Atitudes
impensáveis para quem prima pela excelência.

Quando a notícia se espalhou entre os petroleiros, a indignação foi imediata, assim como a
mobilização e solidariedade.
O diretor do sindicato foi o responsável por
organizar junto com outros companheiros, por
meio de um aplicativo de mensagens, a vaquinha
que arrecadou o valor equivalente ao que Lopes
teve descontado.
Para ele, que também ajudou a promover
uma homenagem ao trabalhador na Rádio Peão,
iniciativa da Associação Beneﬁcente e Cultural
dos Petroleiros e do Sindipetro-SP, mais do
que o valor, a arrecadação foi um símbolo de
que nenhum petroleiro de luta ﬁca para trás.
“A punição foi baseada exclusivamente no
relato de um cidadão que se sentiu ofendido e
se juntou ao supervisor. Não tem contraprova,
porque o Lopes jamais faria isso. Era um absurdo e nossa demonstração de força deixou claro
que mesmo que vivamos tempos difíceis, somos
parte de uma categoria maior do que qualquer
um sozinho”, deﬁne o dirigente.
*O nome foi alterado a pedido do trabalhador
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DICAS CULTURAIS

Cena do ﬁlme “Eles não usam black-tie”

CINCO FILMES BRASILEIROS SOBRE GREVES
Por Guilherme Weimann

Muitas vezes, a memória dos trabalhadores se entrelaça e se confunde
com a das greves. Estas, por sinal, acabam servindo como importantes
marcas para deﬁnir períodos históricos da luta de classe ao redor do
mundo.
BRAÇOS CRUZADOS, MÁQUINAS PARADA

Para jogar luz a algumas dessas narrativas, e como forma de celebrar o aniversário de um ano de uma das maiores greves da categoria
petroleira, a reportagem listou oito ﬁlmes nacionais e internacionais que
estão disponíveis gratuitamente na internet.

ELES NÃO USAM BLACK-TIE

LINHA DE MONTAGEM

[Brasil, 1979, 79 minutos]

[Brasil, 1981, 125 minutos]

[Brasil, 1982, 90 minutos]

Este é o primeiro de uma série de ﬁlmes desta
lista que retrata as icônicas greves ocorridas na
Grande São Paulo na virada dos anos de 1970 e
1980. O documentário Braços Cruzados, Máquinas
Paradas registra a eleição para a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que
na época era comandada há 14 anos por Joaquim dos Santos Andrade – uma das máximas
representações da ﬁgura do “pelego” no cinema
brasileiro.

A trama se passa em torno de uma família moradora de um bairro periférico, que tem a mãe
como trabalhadora doméstica, o pai como líder
sindical, um ﬁlho operário e outro, mais novo,
também trabalhador braçal. O conﬂito principal
se dá justamente no embate entre o pai militante e o ﬁlho “pelego”, que vive os dilemas de
garantir o futuro da sua família após descobrir
que sua namorada está grávida.

Linha de Montagem abarca desde o ápice das
greves metalúrgicas de 1979, quando mais de
100 mil trabalhadores se reuniram no estádio
da Vila Euclides, passando pela intervenção no
sindicato, até chegar na criação do PT. E, obviamente, conta a história de ascensão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ﬁlme foi
ﬁnanciado pelo próprio sindicato e pelo Fundo
de Greve dos Metalúrgicos.

ABC DA GREVE

PEÕES

ACESSE AS SINOPSES E OS LINKS
GRATUITOS PARA OS FILMES:
[Brasil, 1990, 75 minutos]

[Brasil, 2004, 85 minutos]

ABC da Greve se debruça sobre parte dos
mesmos acontecimentos retratados em Linha
de Montagem, mas focalizado em um período
mais curto de ﬁlmagens, entre 19 de março a
19 de maio de 1979. O ﬁlme é dirigido por Leon
Hirszman, que estava em São Paulo para iniciar
a produção de Eles não usam black-tie, e ﬁlmou
o documentário como uma espécie de pesquisa
e laboratório para o longa-metragem de ﬁcção.

Peões, de Eduardo Coutinho, é um mergulho não
apenas nas greves que marcaram a região do
ABC entre o ﬁnal dos anos de 1970 e começo da
década de 1980, como também uma revisitação
dos modelos de documentários que eram realizados no período. A partir de ABC da Greve e
Linha de Montagem, Coutinho revisita histórias
pessoais de personagens que marcaram essas
lutas dos metalúrgicos.
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ALÉM DA VIDA, BRASILEIROS TAMBÉM
PERDERAM DIREITOS NA PANDEMIA
TARIFAÇO

Foto: Divulgação MAB

Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

MP 927

O governo federal e a Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio
do decreto 10.350/2020, adotaram, em junho de 2020, medidas para
evitar a queda dos lucros das empresas do setor elétrico ocasionada
pela pandemia. Com isso, por meio do “Tarifaço”, quem pagou a
conta foi a população.

MP 905

FIM DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Foto: Reprodução

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Apesar do governo voltar atrás no ponto que previa a suspensão
de contratos de trabalho por até 4 meses, a MP 927, anunciada
em março de 2020, deu aos patrões o poder de escolher como
aconteceria o teletrabalho, as férias individuais e coletivas e quais
seriam as remunerações, tudo isso sem a necessidade prévia de
negociação com os sindicatos.

MP 936

REFORMA ADMINISTRATIVA

Com a justificativa de evitar demissões durante a pandemia
de covid-19, também em abril de 2020 foi promulgada a Medida
Provisória 936, que atualmente é lei, e deu aos patrões o direito
de reduzirem através de acordos - com ou sem a intervenção de
entidades sindicais - as jornadas e salários dos trabalhadores por
até 90 dias e suspenderem contratos por até 60 dias.
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Uma das medidas implementadas pela Câmara para tentar sanar
parte da crise provocada pela pandemia foi a adoção do auxílio
emergencial mensal no valor de R$ 600. O corte desse benefício, no
início de 2021, impactou aproximadamente 68 milhões de brasileiros,
em sua maioria de classes sociais mais baixas e sem emprego formal.

Foto: Rovena Rosa / Agencia Brasil

Em abril de 2020, com a ascensão da pandemia, a Câmara dos
Deputados aprovou a Medida Provisória 905 - que tramitava desde
2019, apelidada de Carteira Verde e Amarela. Representando as
admissões voltadas para jovens de 19 a 29 anos, a ação favorece
contratações precárias, salários e direitos reduzidos e isenção da
classe patronal de contribuição previdenciária.

Ainda não aprovada e pouco clara para a população, a Proposta de
Emenda Constitucional 32, também conhecida como Reforma Administrativa, praticamente acaba com os concursos públicos e elimina
a estabilidade da maior parte dos funcionários do governo, reduzindo
o número de carreiras, direitos e até mesmo o salário inicial desses
trabalhadores.
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