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Prefácio

E

ste é um livro de História. Não apenas por seu caráter informativodescritivo, o que lhe bastaria como memorável documento — pela
fidedignidade das revelações nele feitas — mas antes disto, pela importância do sentimento cívico que dele se extrai, um conteúdo de
viés nacionalista racional e não-xenófobo, digno de todo o respeito do cidadão
brasileiro.
Seria muito deselegante, por parte deste prefaciador, repetir o relato de
episódios tão bem detalhados nos depoimentos das lideranças que trouxeram
com seu idealismo, visão e coragem, a Associação dos Engenheiros da Petrobrás
ao Jubileu de Ouro agora alcançado.
A honra que me foi concedida para que eu prefaciasse o livro é uma das
maiores gratificações de minha vida pessoal e profissional, porque reconhece o
meu engajamento, ainda que modesto, no grupo de brasileiros convencidos da
pujança potencial da Nação e confiantes na qualidade do trabalhador brasileiro
— seja como agente de inovações, seja como promotor e realizador de tarefas
inéditas nos campos tecnológicos previamente dominados por hegemônicos de
tradição histórica.
A AEPET, com sua história e seu meio-centenário de existência, consolida-se como marco da nacionalidade brasileira, para a qual não faltaram homens
verdadeiramente democratas, ciosos dos seus deveres com a verdade, nutrindo-a,
diuturnamente, de argumentos calcados no conhecimento técnico e no comportamento ético. Não houve um momento sequer — do que se deduz dos
pronunciamentos de seus ex-presidentes — em que a Associação recuasse de seus
fundamentos pétreos de defesa do monopólio estatal do petróleo e da empresa
Petróleo Brasileiro – Petrobrás, orgulho do País e de seu Povo.
A maledicência e o assalto neoliberal não foram capazes de fazer desistir
aos lutadores dessas importantes causas. E se estes não foram suficientes para
evitar que parte das conquistas fosse legalmente vilipendiada — o que se prova,
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detalhadamente, no livro — a Associação nem por isto recuou de seus propósitos
e continuará, por outros tantos anos, cumprindo o seu papel de esclarecedora e
defensora das coisas atinentes à Soberania Nacional Brasileira. O conteúdo desta
obra nos dá esta esperança.
Mais que um livro de História, aqui está um documento que nos alcança
o coração verde-amarelo. Que sua leitura seja inscrita no repositório das coisas
que nos envaidecem, como brasileiros e como homens.
Edson Monteiro, agosto de 2011.
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Diretoria
AEPET NACIONAL
A atual Diretoria Executiva tem a seguinte composição:
Fernando Leite Siqueira - Presidente
Pedro da Cunha Carvalho - Vice-Presidente
Henrique Sotoma - Diretor Administrativo
Gilbert Prates - Vice-Diretor Administrativo
Paulo Teixeira Brandão - Diretor de Assuntos Jurídicos
David Garcia de Souza - Vice-Diretor de Assuntos Jurídicos
Silvio Sinedino Pinheiro - Diretor de Pessoal
Ronaldo Tedesco Vilardo - Vice-Diretor de Pessoal
Roldão Marques Fernandes - Diretor de Comunicações
Diomedes Cesário da Silva - Vice-Diretor de Comunicações
João Victor Campos - Diretor Cultural
Felipe Campos Cauby Coutinho - Vice-Diretor Cultural
A AEPET tem ainda o seu Conselho Fiscal, composto de três membros efetivos
e seus respectivos suplentes.
Os atuais conselheiros são:
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Hamilcar José do Amaral Bevilaqua Neto (suplente)
Arthur de Oliveira Martins
Clemente Ferreira da Cruz (suplente)
Ricardo Latgé Milward de Azevedo
Clovis Carlos Rossi (suplente)
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Entre as principais iniciativas da atual gestão da AEPET estão:
1		 A “Campanha o Petróleo tem que ser nosso”,
		 em defesa do Pré-Sal e pelo fim dos leilões.
		Os leilões representam um prejuízo para o Estado e ao povo brasileiros,
pois fazem a entrega do nosso petróleo para empresas multinacionais.
Estamos lutando pelo fim dos leilões e na defesa do pré-sal. Em 2010,
foram realizadas 80 palestras por todo país, sempre combatendo os
leilões e denunciando as ações do lobby internacional (confirmado pelos
telegramas do portal do Wikileaks). Nestas palestras foram criados cinco
comitês em defesa do pré-sal e contra os leilões em vários estados. A atual
gestão tem várias publicações contra os leilões. A Aepet é reconhecida
como uma das entidades que impediram que a Petrobrás fosse privatizada.
As duas ações (a do Clube de Engenharia e da então deputada Dra. Clair)
que suspenderam o 8º leilão foram iniciativas da AEPET. Quando as
liminares foram suspensas, fomos à Procuradoria da República explicar
aos procuradores a gravidade do 8º leilão. Eles fizeram carta à Agência
Nacional do Petróleo - ANP exigindo a não retomada do 8º leilão até que
o Novo Marco Regulatório fosse aprovado no Congresso Nacional. Não
foi retomado. O cancelamento definitivo do 8º leilão foi uma vitória da
atual diretoria da AEPET.
2		 Novo Marco Regulatório
		 No Governo Lula, a atual gestão acompanhou e assessorou deputados
na elaboração dos projetos do Novo Marco Regulatório, incluindo o
Contrato de Partilha. Derrubamos, no Senado, a emenda do Relator
Henrique Alves que devolvia os royalties em petróleo para o consórcio
produtor. Essa emenda foi fruto do trabalho do ‘‘Lobby’’ do IBP no
Congresso. Fomos ao senador Pedro Simon e explicamos a ele as
consequências dessa emenda absurda. Simon fez um belo discurso no
plenário e matou a emenda. Quando o senador Romero Jucá recolocou,
sub-repticiamente, o espírito dessa emenda no seu parecer, em quatro
artigos, a AEPET descobriu o golpe. Voltamos ao Senador Simon e ele
fez uma emenda, que foi aprovada por maioria esmagadora e se tornou
o artigo 64 do Parecer Jucá, e cujo parágrafo terceiro proíbe a devolução
dos royalties. A emenda Simon foi combatida sob o falso argumento
de prejudicar o Rio de Janeiro, o que não é verdade, pois ela propõe
também a distribuição dos royalties, mas sob as premissas de uma lei de
participação que está sendo revista e pode contemplar corretamente os
estados produtores. Lamentavelmente, sob pressão da mídia submissa
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ao grande capital, o presidente Lula vetou a Emenda Simon e deixou
os contrabandos de Jucá, que dão, de presente, aos grupos estrangeiros
15% de royalties, em petróleo, às custas da União.
3		 Audiências Públicas
		A AEPET também participou de quatro audiências públicas na Câmara e
no Senado debatendo a Petro-sal, o Fundo Social, o Contrato de Partilha
e a Cessão Onerosa (Capitalização da Petrobrás).
4		 Política Salarial
		A atual gestão vem lutando por uma revisão geral dos salários na Petrobrás
de ativos e inativos que estão sofrendo achatamento gradual.
		 Também, por iniciativa da AEPET, juntamente com o Sindicato dos
Engenheiros do RJ - Senge-RJ, foi impetrada uma ação contra a Petrobrás
que não vem cumprindo o que estabelece a Lei 4950-A/66 sobre o salário
mínimo profissional. Esta ação foi iniciada após uma série de negociações
infrutíferas com o RH da Companhia.
5		 Defesa dos Aposentados
		 Atuamos contra a redução das aposentadorias e pensões pelo não
cumprimento do Regulamento do Plano Petros BD, e também contra a
repactuação que é prejudicial aos participantes.
6		 Desenvolvimento Tecnológico
		 A entidade tem procurado levar à direção da Petrobrás a preocupação
do corpo técnico com relação à contratação indevida de projetos,
consultorias, pesquisa e desenvolvimento, que sempre foram atribuições
de seus profissionais. Passamos por um momento em que o tão fora de
moda “complexo de vira-lata” (o estrangeiro faz melhor que o produzido
em casa), tornou o técnico mero fiscal de contratos. A contratação da
UOP para fazer o projeto das Refinarias Premium, da Mustang para
comentar projetos feitos pela Engenharia Básica da Petrobrás, da KBC
nos contratos de consultoria e a escolha dos projetos da Gusto/SBM
como referência para as plataformas do pré-sal, são exemplos deste fato.
Poucas empresas no mundo têm o grau de competência da Petrobrás,
acumulando experiência desde seu centro de pesquisas, passando pelos
órgãos de engenharia até a operação de suas unidades operacionais.
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7		 Novos Empreendimentos
		A entidade tem feito críticas ao planejamento e implantação de pla
taformas, refinarias, dutos e outros empreendimentos que procuram
reduzir prazos à custa da simplificação de exigências e boas práticas
de projetos, acumuladas pelo seu corpo técnico. Os contratos globais,
onde a empresa escolhida é responsável pelo projeto de detalhamento,
construção, montagem e fornecimento dos equipamentos, têm-se dis
seminado nos novos empreendimentos, sob justificativa de redução de
prazos, tendo como consequência a queda da qualidade, elevação de
custos e maior insegurança operacional. A visão de menor custo total
(investimento inicial, operação e manutenção) está sendo abandonada
em detrimento do menor custo inicial.
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Núcleo Regional da Associação dos
Engenheiros da Petrobrás em Macaé
AEPET – MACAÉ
Presidente: José Carlos Lima de Almeida
Vice-Presidente: Guilherme Teixeira de Castro
Diretor Administrativo: Walter de Mattos
Vice-Diretor Administrativo: Marcos Nogueira Ferreira
Diretor de Comunicação: José Sérgio Daher
Vice-Diretor de Comunicação: Aparecido P. Simões
Diretor Cultural: Márcia Ida de Oliveira Silva
Vice-Diretor Cultural: Dirceu Bampi
CONSELHO FISCAL
Eric Malm
Otávio Lamas de Farias
João Antenor Prats Xavier
Odilo Henrique Zaidan

N

o ano de 1988, a política salarial do governo provocou o início de movimentos reivindicatórios por parte dos sindicatos. Na Bacia de Campos,
a maior produtora de petróleo do país na época, uma controvertida paralisação de 11 dias no mês de novembro forçou a organização dos profissionais
de nível superior lotados em Macaé. Reuniões ocorreram, e o alinhamento com
os ideais, objetivos e as formas de atuação da AEPET-Nacional, culminaram com
a formação do Núcleo Macaé da AEPET.
Um grupo de engenheiros assumiu o papel de coordenação das primeiras
eleições do Núcleo, que ocorreram em 11/01/1989. A chapa “Despertar”, encabeçada pelos engenheiros Rafael Brandão Rocha e Paulo Nolasco Nunes Barreto,
foi eleita com a participação de 282 votantes, para o exercício do ano de 1989.
A posse ocorreria em 25/01/1989, no Rotary Club de Macaé.
As eleições para as diretorias seguintes tornaram-se sincronizadas com as eleições da AEPET-Nacional a cada dois anos, até 2006, quando passou a ser trienal.
Ao longo destes 22 anos de existência foram várias as lutas da AEPETMacaé, travadas em conjunto com a AEPET-Nacional e várias outras entidades
que partilhavam dos mesmos ideais de defesa da soberania nacional, assim como
‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’
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da Petrobrás e seu corpo técnico, como um dos grandes pilares desta bandeira.
A nível local, a participação da AEPET-Macaé também foi marcada pela atuação
junto à população e os poderes públicos, tanto no esclarecimento de questões relativas à Petrobrás e o petróleo, quanto na promoção da discussão dos problemas
da região. Relembremos alguns destes marcos:
 Participação na discussão sobre a instalação de monoboia próxima ao
arquipélago de Santana;
 Participação ativa nos diálogos envolvendo os movimentos grevistas
nos governos Sarney, Collor, Itamar e FHC. Houveram encontros
com os sindicatos e gerentes (presidentes e superintendentes locais),
para discussão de contingentes mínimos, o papel dos engenheiros e
chefias, e as punições das greves;
	Apoio à criação da Cooperativa dos Empregados da Petrobrás em
Macaé - Coopet;
 Várias publicações nos jornais da cidade, levando informações de
esclarecimento à comunidade local, sobre o papel e importância da
Petrobrás na economia do município e do país;
 Com os mesmos objetivos, pequenos textos falados nas rádios, com esclarecimentos à população sobre a atuação e importância da Petrobrás
no cenário brasileiro, assim como sobre alguns paradigmas neo-liberais
propagados pela mídia, foram veiculados por anos com várias inserções
diárias de curta duração, através do chamado “Informe Brasil”;
 Campanha de esclarecimento da juventude local, através de uma série
de palestras dos diretores da AEPET-Macaé nas escolas do município,
com autorização das direções e dos professores;
 Participação em caravanas à Brasília, na época da votação da quebra do
monopólio;
 Participação em rádios e programas de TV da região, fazendo esclarecimentos acerca da atuação da Petrobrás e de seu corpo técnico;
	Inúmeras palestras e debates foram realizados, com apresentadores
como Jorge Bittar, César Maia, Maria Augusta Tibiriçá Miranda,
Aloysio Biondi, Fritz Utzeri, Zuleide Faria, Ceci Juruá, Jairo Farias,
José Machado Sobrinho, Ricardo Maranhão, Fernando Siqueira, Frei
Beto, dentre outros;
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 Promoção de debates entre candidatos à prefeitura de Macaé e apresentação de candidatos petroleiros à câmara de vereadores da cidade;
 Promoção de debate entre chapas candidatas às eleições do sindicato;
	Inúmeras palestras abordando a situação do plano Petros ao longo
dos anos;
	Aquisição de sede própria, na avenida rui Barbosa, 1043/sala l03;
 Palestras sobre os novos planos de migração petros, incluindo a recente ação de Repactuação do contrato individual do plano;
 Palestras esclarecendo e orientando os participantes da Petros a
“Desrepactuarem”, com orientação jurídica de advogados;
 Palestra do geólogo João Victor Campos e do Eng.Paulo Metri sobre
o impacto do pré-sal na economia do Brasil”;
 Reuniões e debates sobre a eliminação do teto Petros dos pos-82.
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Núcleo Regional da Associação dos
Engenheiros da Petrobrás no Estado da Bahia
AEPET – BA

O

Núcleo Regional da AEPET – BA, teve como origem a Sociedade dos
Engenheiros de Petróleo do Recôncavo – SEPER, criada em Salvador,
no ano de 1959, por profissionais de nível universitário da Petrobrás
na Bahia, tendo por fins defender intransigentemente o monopólio estatal e integral do petróleo, promover o congraçamento e a constante elevação dos padrões
técnicos e culturais dos seus associados, dentre outros objetivos.
À época da criação da SEPER, predominava a produção do petróleo e gás
do Brasil, no Estado da Bahia, provenientes de campos terrestres. As descobertas desses hidrocarbonetos na plataforma continental – “off shore” – ocorreram
posteriormente.
As atividades da Petrobrás na Bahia, nos seus primórdios, eram exercidas
pela Região de Produção da Bahia – RPBA – englobando as atribuições de exploração, produção e perfuração; Refinaria Landulfo Alves – RLAM – responsável
pelo refino do petróleo produzido na Bahia e Terminal Marítimo de Madre de
Deus – TEMADRE –, ao qual cabia armazenar e transferir para os petroleiros o
petróleo e subprodutos processados pela RLAM.
A SEPER enfrentou, desde a sua criação, momentos de embates e negociações com as gerências da Petrobrás e com o Sindicato dos Petroleiros, sempre
na defesa dos interesses da nação brasileira, da Petrobrás e dos seus associados,
sem arrefecimento, mesmo durante o período do golpe de estado de 1964.
Compreendendo a importância da geopolítica do petróleo para o desenvolvimento do Brasil, a necessidade do fortalecimento da Petrobrás como gestora
do monopólio estatal do petróleo e os ganhos para a nossa plataforma de lutas,
‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’
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através da associação dos profissionais de nível universitário da Petrobrás das
diferentes regiões do País em uma única Organização, os sócios da SEPER decidiram agregar-se à Associação dos Engenheiros da Petrobrás e, a partir de 1º de
setembro de 1987, foi criado o Núcleo Regional da Associação dos Engenheiros
da Petrobrás do Estado da Bahia, tendo como sigla AEPET–BA, com sede e foro
na cidade de Salvador.
O Núcleo – BA, desde os seus primórdios, mantém o mesmo empenho na
defesa dos interesses nacionais permanentes, dos seus associados e dos cidadãos
brasileiros, de acordo com a linha programática e objetivos da Associação dos
Engenheiros da Petrobrás.
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Núcleo Regional da Associação dos
Engenheiros da Petrobrás
AEPET –NS

HISTÓRICO DA ATUAÇÃO DA AEPET-NS
1989: O dia 28 de novembro entrou para a história da AEPET-MO. Foi
nesta data que 29 associados presentes aprovaram os novos Estatutos da entidade
em Assembleia Geral realizada em Mossoró. A partir desse dia, o Núcleo se desenvolveu e passou a associar os profissionais de nível superior da PETROBRÁS no
Rio Grande do Norte e Ceará.
1992: Fundação do núcleo da AEPET Natal, em 02 de abril.
1999: Fusão das AEPET Natal e Mossoró, criando-se a ASSOCIAÇÃO
DOS ENGENHEIROS DA Petrobrás DO NORDESTE SETENTRIONAL
(AEPET-NS), com sede e foro na cidade de Natal, capital do Rio Grande do
Norte e em Mossoró ficando a sub-sede. Começando assim uma nova etapa da
Associação.
2004-2005: Atuação junto ao CREA e IBP para reconhecimento de
Engenheiros Metalúrgicos como Profissionais Habilitados – PH, para atuarem
como auditores da NR-13.
2008: Entre 4 e 5 de setembro, promoção de Workshop sobre Geopolítica
do Petróleo na Bacia Potiguar e as descobertas do Pré-sal na Bacia de Santos, em
parceria com as Instituições CEFET (hoje IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia), Universidade Potiguar – UNP, Universidade Federal
do Semi-árido – UFERSA e algumas empresas da área de Petróleo.

‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

19

Foram apresentados paineis sobre:
	Segurança, riscos ambientais e preservação do meio ambiente.
 Marco regulatório para os mercados petrolíferos.
	Aspectos da Lei 9.478 de agosto de 1997.
	A importância dos royalties para melhoria do IDH dos municípios
beneficiados.
	Nova lei do gás.
 PROMIMP: Formação profissional para as áreas de Petróleo e GN.
2008: Em 21, 22 e 23 de dezembro, participamos de JORNADA PARA
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, na Praça de Eventos em Mossoró,
onde fizemos uma Campanha colhendo assinaturas em defesa do “PRÉ-SAL É
NOSSO”.
2009: Em 24 de junho, promoção de café da manhã em frente a BASE34, junto com lideranças políticas e entidades em defesa da Petrobrás E DO
PRÉ-SAL.
2010: Participação efetiva em Audiência Pública promovida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, no mês de junho, por solicitação do
deputado Fernando Mineiro. A participação da AEPET se estendeu com a redação de “moção de repúdio”, que foi entregue em mãos ao Presidente Lula no
dia 09 de junho em virtude de sua visita a Natal-RN, culminando com o veto ao
parágrafo 4º do artigo 1º da Lei de Capitalização da Petrobrás.
2011: Participação em Audiência Pública Conjunta das Câmaras Municipais de Aracati e Icapuí-Ce, em defesa dos investimentos em produção e
desenvolvimento dos campos terrestres, com posicionamento contrário ao desenvestimento, por parte da PETROBRÁS, nas áreas de produção terrestres do
Rio Grande Norte e Ceará.
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Núcleo Regional da Associação dos
Engenheiros da Petrobrás
AEPET – SEAL

N

o dia 12 de julho de 1990, na sede da Associação dos Técnicos em Petróleo do Nordeste (ATPN), reuniram-se técnicos de nível superior lotados
na área de Sergipe e Alagoas para debater, votar e estabelecer o núcleo
Sergipe/Alagoas da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET-SEAL). O
engenheiro Marcos Seixas Santana foi indicado e aceito para presidir a mesa, como
também, o geólogo Eugênio Dezen foi indicado para o secretariar. Por aclamação,
nesta data, foi considerado como fundado o núcleo Sergipe/Alagoas da Associação
dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET-SEAL), que teve como sede provisória uma
sala dentro das instalações da sede da ATPN. (pag. 01 do livro de Ata).
* Em 21 de agosto de 1990 tomou posse a primeira diretoria eleita por
votação através de chapa única.
* Em 25 de Julho de 1991 foi registrado, em cartório, o Estatuto da Associação dos Engenheiros da Petrobrás Sergipe Alagoas.
1ª eleição (1990-1991)
- Presidente: Marcos Roberto Seixas de Santana
- Vice: Erasmo Alencar
2ª eleição (1992-1995)
- Presidente: Eugênio Dezen
- Vice: Marcos Seixas de Santana
3ª eleição (1996-1998)
- Presidente: Sergio Conde Garcia
- Vice: Claudio Jose Rodrigues
4ª eleição (1999)
- Presidente: Sergio Conde Garcia
- Vice: Marcos Roberto Seixas de Santana
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5ª eleição (2000-2001)
- Presidente: Petrônio Rezende de Barros
- Vice: Paulo de Tarso Fontenelle de Oliveira
6ª eleição (2002-2003)
- Presidente: Rosivaldo Ribeiro Santos
- Vice: Cícero Antônio Pereira Magalhães
7ª eleição (2004-2005)
- Presidente: Rosivaldo Ribeiro Santos
- Vice: Marcos Roberto Seixas de Santana
8ª eleição (2006-2008)
- Presidente: Francisco Alberto Cerqueira de Oliveira
- Vice: Waldemar Penna Filho
9ª eleição (2009-2011)
- Presidente: Francisco Alberto Cerqueira de Oliveira
- Vice: Waldemar Penna Filho
A AEPET-SEAL foi criada para a defesa comum dos interesses de seus
aderentes, ser um advogado junto a organização maior da empresa. No plano
político, a AEPET detém uma força considerável, entretanto não mantém vinculação com os partidos politicos; seria natural mantê-lo com o Partido dos Trabalhadores; entretanto não o fez.
Na Era FHC, a organização foi importante para resistir ao programa de
aniquilamento da empresa: primeiro subtrairam-na seus símbolos, subverteram
sua organização e destruiram a memória técnica e histórica da nossa Companhia
e finalmente a subversão completa: nepotismo, a desordem, o desrepeito ao saber
e à decência, a terceirização sem limites.
Quando do governo do presidente Lula a esperança de recuperação dos
valores perdidos se esvaiu e assistimos a transferência do conhecimento (memória
técnica) arduamente adquirida para grupos despossuidos de tudo, inclusive de
escrúpulos. Para nós este é o aspecto mais insidioso da administração atual da
Petrobrás, não valorização do saber aliada ao individualismo exacerbado. Nós
defendemos vigorosamente o conhecimento como a fonte e medida da eficiência
da nossa empresa, logo valorizar o conhecimento e incentivar nossos colegas a
adquirir novas competências profissionais, acreditamos, isto evitará a perda do
conhecimento da empresa.
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Defendemos a manutenção da memória técnica, especialmente neste momento crucial, onde os melhores profissionais e mais experientes se encontram
numa faixa etária propensos à aposentadoria, associado à inexistência de um programa de registro da memória técnica: conhecimento está disperso nos cérebros das
pessoas, o que mais cedo ou mais tarde, tende a diluir esse conhecimento e mesmo,
pode pô-lo a perder, principalmente com o advento do crescimento da empresa.
Para evitar tal cenário, defendemos que é preciso rapidamente mudar a
postura e assumir algumas atitudes:
A memória técnica tem que ser expandida, evitando que o conhecimento
fique restrito na “cabeça” das pessoas, ter-se um registro textual, seja em livros,
relatórios, bancos de dados de computador, ou outras mídias acessíveis facilmente por todos.
Outro aspecto extremamente relevante é a falta de planejamento: o modelo
organizacional é confuso e sem sinergia, face à inexistência de um planejamento
cientifico, somos planejados por mentes pouco bondosas.
Cordialmente

Gastão Brito Guimarães • gastaobg@Petrobrás.com.br
Humberto de Lucena Lira • hlucenal@Petrobrás.com.br
Francisco Alberto Cerqueira de Oliveira • falberto@Petrobrás.com.br
Cicero Antonio Pereira Magalhães • capm@Petrobrás.com.br
Onofre Gonçalves Rodrigues • onofreg@Petrobrás.com.br
Waldemar Penna Filho • wpenna@Petrobrás.com.br
Lanamara Pinheiro Cangussu • lanamara@Petrobrás.com.br
Antonio Carlos Siqueira Machado • acsmachado@Petrobrás.com.br
Pierre Figueiroa • pfigueroa@Petrobrás.com.br
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Diretorias da AEPET
Primeira Diretoria
(outubro 1961 a junho 1962)
DIRETORIA
Presidente:
Walter Moreira Siqueira
Primeiro Secretário:
José Alberto Davies de Freiras
Primeiro Tesoureiro:
Sylvio Boquimpani
Diretor Social:
Mileo Viola

Vice-Presidente:
Azair Jauffret Leal
Segundo Secretário:
Antonio da Silva Lima
Segundo Tesoureiro:
Paulo Roberto Pingret Losada

Segunda Diretoria
(junho 1962 a junho 1963)
DIRETORIA
Presidente:
Lincoln Barra
Primeiro Secretário:
Rogério Tristão de Magalhães
Primeiro Tesoureiro:
José Jucá Bezerra Neto
Diretor Social:
Fernando Carreiro

Vice-Presidente:
Carlos Accioly
Segundo Secretário:
Ivo Fadigas de Souza
Segundo Tesoureiro:
José Benício de Medeiros
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Terceira Diretoria
(junho 1963 a junho 1964)
DIRETORIA
Presidente:
José Alberto Davies de Freitas
Primeiro Secretário:
Renato Magalhães da Silveira
Primeiro Tesoureiro:
Sylvio Boquimpani
Diretor Social:
Walter Moreira Siqueira

Vice-Presidente:
Rogério Tristão de Magalhães
Segundo Secretário:
Alfredo Franz Scheible
Segundo Tesoureiro:
Salvador Ielo Filho

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Haylson Oddone
Mirenio Morado Lutterbach
Roberto Gomes da Costa

Suplentes:
Leonardo Nogueira
Lincoln da Silva Barra
Carlos Palmarino Correia Accioly

Quarta Diretoria
(junho 1964 a junho 1965)
DIRETORIA
Presidente:
Roberto Gomes da Costa
Primeiro Secretário:
Leonardo Nogueira
Primeiro Tesoureiro:
Osmar Abib
Diretor Social:
Henrique Monteiro da Silva

Vice-Presidente:
Horácio Martins
Segundo Secretário:
Pedro Paulo Dapoian
Segundo Tesoureiro:
Murilo Moutinho dos Reis

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Ivan Maia Vasconcellos
Jorge Bailly
Leon Zeitel
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Suplentes:
Siegfried Gondim Meira Chaves
Luiz Mario Ferreira de Souza
Marcos Luiz dos Santos
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Quinta Diretoria
(junho 1965 a junho 1966)
DIRETORIA
Presidente:
Heitor Coutinho
Primeiro Secretário:
Jayr Augusto de Miranda
Primeiro Tesoureiro:
Mario Duque Estrada
Diretor Social:
José Carlos Braga

Vice-Presidente:
Ary Pimentel Gomes
Segundo Secretário:
Luiz T.Castelo Branco Sampaio
Segundo Tesoureiro:
Carlos Luiz Peiter

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
José Freire Machado
Fernando Castro Santos
Eloy do Egito Coelho

Suplentes:
José Fernando Campos Fortes
Lincoln Barra
David Bizinover
Sexta Diretoria
(junho 1966 a agosto 1966)

J U N TA D I R E T O R A :
Presidente: Waldyr Souza Nazareth
Primeiro Secretário: Jayr Augusto Miranda
Segundo Secretário: Amilcar Pereira da Silva
Primeiro Tesoureiro: Théo Ramos Martha
Segundo Tesoureiro: José Fernando Campos Fortes
Setima Diretoria
(agosto 1966 a setembro de 1967)
DIRETORIA
Presidente:
Waldyr Souza Nazareth
Primeiro Secretário:
Helbert Rosa
Primeiro Tesoureiro:
José Fernando Campos Fortes
Diretor Social:
José Raul Morais Neto

Vice-Presidente:
Nilson da Costa Freitas
Segundo Secretário:
Rolf Karl Mattfeldt
Segundo Tesoureiro:
Théo Ramos Martha

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Marcos Santos Viana
Nilson Soares de Tomaso
Pedro Paulo de Poian

Suplentes:
Aldo Carneiro Junior
Geraldo Fernandes Souto
Carlos Alberto Xavier de Oliveira
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Oitava Diretoria
(setembro 1967 a setembro de 1968)
DIRETORIA
Presidente:
Waldyr Souza Nazareth
Primeiro Secretário:
José Fernando Campos Fortes
Primeiro Tesoureiro:
Helio Corrêa da Costa
Diretor Social:
José Raul Morais Neto

Vice-Presidente:
Nilson Soares Di Tommaso
Segundo Secretário:
Remo Mannarino
Segundo Tesoureiro:
Aldo Carneiro Junior

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
João Machado de Freitas Filho
Fernando Servos Cruz
Pedro Paulo de Poian

Suplentes:
Danilo de Castro Abreu
Nilson da Costa Freitas
Mario Ramos

Nona Diretoria
(outubro 1968 a julho 1969)
DIRETORIA
Presidente:
Fernando Adolpho Ribeiro
Sandroni
Primeiro Secretário:
Raul Antonio Medeiros Aranha
Mourão Vieira
Primeiro Tesoureiro:
Irineu Soares
Diretor Social:
Carlos Felippe Nery Guimarães

Vice-Presidente:
Eugenio Miguel Mancini Sandroni
Segundo Secretário:
Roberto Gomes da Costa
Segundo Tesoureiro:
Gil Duarte Moraes

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Carlos Palmarino Correia Accioly
Pedro Paulo de Poian
Bernardo Fajerstein
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Suplentes:
José Fernando Campos Fortes
Paulo Roberto Ribeiro da Cunha
Marcos Henrique de Castro Oliveira
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Décima Diretoria
(julho 1969 a julho 1970)
DIRETORIA
Presidente:
Fernando Adolpho Ribeiro
Sandroni
Primeiro Secretário:
Raul Antonio Medeiros Aranha
Mourão Vieira
Primeiro Tesoureiro:
Marcos Henrique de C.Oliveira
Diretor Social:
Mario Ermelino da Silva

Vice-Presidente:
Carlos Gomes da Costa
Segundo Secretário:
Irineu Soares
Segundo Tesoureiro:
Rodrigo José Thedim Silvado

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Carlos Palmarino Correia Accioly
Sergio Portinho
Bernardo Fajerstein

Suplentes:
Luciano Baima
Gil Duarte Moraes
Eugenio Miguel Mancini Scheleder

Décima Primeira Diretoria
(julho 1970 a julho 1972)
DIRETORIA
Presidente:
José Benício de Medeiros
Primeiro Secretário:
Renato Cunha Melo
Primeiro Tesoureiro:
Carlos H.C.Poppe de Figueiredo
Diretor Social:
João Machado de Freitas Filho

Vice-Presidente:
Fernando Campos Fortes
Segundo Secretário:
Eugenio Miguel Mancini Scheleder
Segundo Tesoureiro:
Mario Ermelino da Silva

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Luciano Baima
Paulo Roberto Ribeiro da Cunha
Sergio Portinho

Suplentes:
Delio Lima do Amaral
João Miranda da Conceição
Roberto Gomes da Costa
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Décima Segunda Diretoria
(julho 1972 a julho 1973)
DIRETORIA
Presidente:
Reinaldo de Carvalho
Primeiro Secretário:
Waldyr Souza Nazareth
Primeiro Tesoureiro:
Eduardo Henrique Prange
Diretor Social:
Roberto Vianna de Miranda

Vice-Presidente:
Helio Correia da Costa
Segundo Secretário:
Paulo Cesar de Alencar Avelar
Segundo Tesoureiro:
Sergio Menezes Portinho

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
João Machado de Freitas Filho
José Benício de Medeiros
José Fernando Campos Fortes

Suplentes:
Carlos Henrique Poppe de Figueiredo
Helbert Rosa
Marcos Viana

Décima Terceira Diretoria
(julho 1973 a setembro 1974)
DIRETORIA
Presidente:
José Fernando Campos Fortes
Primeiro Secretário:
Murilo Domingues
Primeiro Tesoureiro:
Eduardo Henrique Araújo
Diretor Social:
Reinaldo Rodrigues de Carvalho

Vice-Presidente:
Gastão Vitor Casper
Segundo Secretário:
João de Almeida Abreu Lameira
Segundo Tesoureiro:
Onofre Laerte Camargo

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
José Benício de Medeiros
Helio Correa da Costa
Waldyr Souza Nazareth
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Suplentes:
Nilo Saldanha da Gama
Irineu Soares
Roberto Vianna de Miranda
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Décima Quarta Diretoria
(setembro 1974 a fevereiro 1976)
DIRETORIA
Presidente:
José Fernando Campos Fortes
Primeiro Secretário:
João Machado de Freitas Filho
Primeiro Tesoureiro:
Murilo Abrano Domingues
Diretor Social:
Reinaldo Rodrigues de Carvalho

Vice-Presidente:
Gastão Vitor Casper
Segundo Secretário:
Onofre Laerte Camargo
Segundo Tesoureiro:
Roosevelt Campos Nina

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
José Benício de Medeiros
Rogério do Amaral Figueiredo
Cícero Gomes Faro

Suplentes:
Simon Arongans
Eduardo Henrique Prange
Helio Correa da Costa
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Em 17 de dezembro de 1975 foi realizada Assembléia Geral Extraordinária
para aprovação dos novos estatutos da AEPERG. O mandato da diretoria foi
estendido para dois anos e a entidade passou a chamar-se Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET.
Décima Quinta Diretoria
(julho 1976 a abril 1978)
DIRETORIA
Presidente:
José Fernando Campos Fortes
Diretor Comunicações:
Antonio Knoploch dos Santos
Diretor Patrimônio:
Otaviano Rodrigues Frade
Diretor Social:
Antonio José Luz
Diretor Cultural:
Elmano Gomes dos Santos

Vice-Presidente:
Irineu Soares
Vice-Diretor Comunicações:
Sylvio Pinguelli de Lima
Vice-Diretor Patrimônio:
João Machado de Freitas Filho
Vice-Diretor Social:
Aurelio Ponzio
Vice-Diretor Cultural:
Vasílio Pradonoff

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Cícero Gomes de Faro
Rogério do Amaral Figueiredo
Gastão Vitor Casper

Suplentes:
Ari dos Santos Ferreira
Roosevelt de Campos Nina
Archimedes de Carvalho Simões

Décima Sexta Diretoria
(1978 -1979)
DIRETORIA
Presidente:
José Fernando Campos Forte
Diretor Comunicações:
Horacio Vianna Oscherry
Diretor Patrimônio:
Lauro de Castro Lima de Oliveira
Diretor Social:
Aurelio Ponzio
Diretor Cultural:
Carlos Arai Ferdinand Jordão

Vice-Presidente:
Julio Guedes da Conceição
Vice-Diretor Comunicações:
Vice-Diretor Patrimônio:
Attila Luiz P. de Almeida
Vice-Diretor Social:
Ary dos Santos Ferreira
Vice-Diretor Cultural:
Elmano Gomes dos Santos

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Sylvio Boquimpani
Otaviano Rodrigues Frade
Archimedes de Carvalho Junior
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Suplentes:
Conrad Donat Alfred Vay
Simion Arongans
Rogerio do Amaral Figueiredo
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Décima Sétima Diretoria
(1980 -1981)
DIRETORIA
Presidente:
Wilson Barbosa de Oliveira
Diretor Comunicações:
Luiz Carlos Moreira da Silva
Diretor Patrimônio:
Alexandre Guilherme de Oliveira e Silva
Diretor Social:
Oswaldo Antunes Pedrosa Júnior
Diretor Cultural:
Otávio Rivera Monteiro

Vice-Presidente:
Carlos Antonio Akselrud de Gouveia
Vice-Diretor Comunicações:
Jorge Magalhães de Mendonça
Vice-Diretor Patrimônio:
Roberto da Silva Amorim
Vice-Diretor Social:
Luiz Fernando Marinho Nunes
Vice-Diretor Cultural:
João Augusto Bastos de Mattos

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Antonio Carlos Pinto de Queiroz
Ricardo Nascimento e Silva do Valle
Heitor Augusto de Araújo Filho

Suplentes:
Rafael Mauro Comino
José Heleno Coimbra de Almeida
Rogério de Miranda Freire

Décima Oitava Diretoria
(1982 - 1983)
DIRETORIA
Presidente:
Wilson Barbosa de Oliveira
Diretor Comunicações:
Alexandre Guilherme de Oliveira e Silva
Diretor Patrimônio:
Marcia de Mendonça Sobral
Diretor Social:
Luiz Carlos Moreira da Silva
Diretor Cultural:
Antonio dos Santos Maciel Neto

Vice-Presidente:
Carlos Antonio Akselrud de Gouveia
Vice-Diretor Comunicações:
Roberto da Silva Amorim
Vice-Diretor Patrimônio:
Rafael Mauro Comino
Vice-Diretor Social:
Luis Fernando Marinho Nunes
Vice-Diretor Cultural:
Elie Abadie

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Alberto Paqualini
Celso L. Silva Pereira
Jorge Eduardo Costa do Nascimento

Suplentes:
Maria Elizabeth F. dos Santos
Raimundo Ari Nogueira Paula
Sergio Carvalho B. de Mello
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Décima Nona Diretoria
(1984 - 1985)
DIRETORIA
Presidente:
Luiz Fernando de Oliveira Gutman
Diretor Comunicações:
Antonio dos Santos Maciel Neto
Diretor Patrimônio:
Pedro Francisco de Almeida Castilho
Diretor Social:
Hamilcar José do Amaral Bevilaqua Neto
Diretor Cultural:
Ademar Waldir Blum

Vice-Presidente:
Angelo Francisco dos Santos
Vice-Diretor Comunicações:
José Geraldo de Souza Carvalho
Vice-Diretor Patrimônio:
Oscar Felizzola Souza
Vice-Diretor Social:
Ricardo Lima de Souza
Vice-Diretor Cultural:
Sergio Ferreira da Rocha

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Diomedes Cesário da Silva
Luiz Fernando Marinho Nunes
Renato Marques Correa da Silva

Suplentes:
José Fernando Campos Fortes
Marcia de Mendonça Sobral
Wilson Barbosa de Oliveira
Vigésima Diretoria
(1986 - 1987)

DIRETORIA
Presidente:
Antonio dos Santos Maciel Neto
Diretor Comunicações:
Márcia de Mendonça Sobral
Diretor Patrimônio:
Guaraci Corrêa Porto
Diretor Social:
Angelo Francisco dos Santos
Diretor Cultural:
Fernando Leite Siqueira

Vice-Presidente:
Diomedes Cesário da Silva
Vice-Diretor Comunicações:
Julio Cesar Carmo Bueno
Vice-Diretor Patrimônio:
Hamilcar José do Amaral Bevilaqua
Neto
Vice-Diretor Social:
Mozart Cavalcante de Barros
Vice-Diretor Cultural:
Hildo Francisco Henz

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Jorge Luis Correa Bastos
Fernando Pellon de Miranda
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
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Suplentes:
José Costa Freire Neto
Jacy Theresinha Espírito Santo Palmeira
Luis Fernando de Oliveira Gutman
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Vigésima Primeira Diretoria
(1988 - 1989)
DIRETORIA
Presidente:
Antonio dos Santos Maciel Neto
Diretor Comunicações:
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Diretor Patrimônio:
Guaraci Corrêa Porto
Diretor Social:
Renato Marques Correia da Silva
Diretor Cultural:
Luis Fernando de Oliveira Gutman

Vice-Presidente:
Diomedes Cesário da Silva
Vice-Diretor Comunicações:
Julio Cesar Carmo Bueno
Vice-Diretor Patrimônio:
Hamilcar José do Amaral Bevilaqua Neto
Vice-Diretor Social:
Marcos Aurélio Latgé
Vice-Diretor Cultural:
Sergio Ferreira da Rocha

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Márcia de Mendonça Sobral
Fernando Leite Siqueira
Elísio Caetano Filho

Suplentes:
Jacy Theresinha Espírito Santo Palmeira
João Augusto Bastos de Mattos
Felippe Leite e Antunes

Vigésima Segunda Diretoria
(1990 -1992)
DIRETORIA
Presidente:
Diomedes Cesário da Silva
Diretor Comunicações:
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Diretor Patrimônio:
Alexandre Guilherme de Oliveira e Silva
Diretor de Pessoal:
Heitor Manoel Pereira
Diretor Cultural:
Marco Aurélio Lemos Latgé

Vice-Presidente:
Fernando Leite Siqueira
Vice-Diretor Comunicações:
Felippe Leite e Antunes
Vice-Diretor Patrimônio:
Hildebrando José Campos Gonsales
Vice-Diretor de Pessoal:
Carlos Soligo Camerini
Vice-Diretor Cultural:
Marcia Amaral Estevão dos Santos

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Argemiro Pertence Neto
Carlos Augusto Dauzacker Brandão
Edson Megale Vale

Suplentes:
Sydney Reis Santos
Rosalinda Chedian Pimentel
Hildo Francisco Henz

‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

35

Vigésima Terceira Diretoria
(1992 - 1993)
DIRETORIA
Presidente:
Diomedes Cesário da Silva
Diretor Comunicações:
Fernando Leite Siqueira
Diretor Patrimônio:
Hildebrando José Campos Gonsales
Diretor de Pessoal:
Carlos Soligo Camerini
Diretor Cultural:
Nelson Camanho da Costa

Vice-Presidente:
Marco Aurélio Latgé
Vice-Diretor Comunicações:
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Vice-Diretor Patrimônio:
Julio Diniz Bastos Pinto
Vice-Diretor de Pessoal:
Argemiro Pertence Neto
Vice-Diretor Cultural:
José Conrado de Souza

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Álvaro de Sá Bahia
Carlos Augusto Dauzacker Brandão
Sydney Reis Santos

Suplentes:
Guilherme Vaz do Couto
Jorge Luiz Nogueira de Souza
Wagner Granja Victer

Vigésima Quarta Diretoria
(1994-1995)
DIRETORIA
Presidente:
Fernando Leite Siqueira
Diretor Comunicações:
Argermiro Pertence Neto
Diretor Patrimônio:
Julio Diniz Bastos Pinto
Diretor de Pessoal:
Carlos Augusto Dauzacker Brandão
Diretor Cultural:
Sydney Granja Affonso

Vice-Presidente:
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Vice-Diretor Comunicações:
Hildebrando José Campos Gonsales
Vice-Diretor Patrimônio:
Nelson Camanho da Costa Filho
Vice-Diretor de Pessoal:
Sydney Reis Santos
Vice-Diretor Cultural:
José Conrado de Souza

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Guilherme Vaz do Couto
Márcia de Mendonça Sobral
Wagner Granja Victer
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Suplentes:
José Cláudio Guimarães Teixeira
Frederico Augusto Varejão Marinho
Norberto dos Anjos Silva Filho
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Vigésima Sexta Diretoria
(1996 -1997)
DIRETORIA
Presidente:
Fernando Leite Siqueira
Diretor Comunicações:
Carlos Augusto Dauzacker Brandão
Diretor Patrimônio:
Julio Diniz Bastos Pinto
Diretor de Pessoal:
Sydney Reis Santos
Diretor Cultural:
Paulo Sergio Decnop Coelho

Vice-Presidente:
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Vice-Diretor Comunicações:
José Conrado de Souza
Vice-Diretor Patrimônio:
José Claudio Murat Ibrahim
Vice-Diretor de Pessoal:
Nelson Camanho da Costa Filho
Vice-Diretor Cultural:
Hildebrando José Campos Gonsales

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Frederico Augusto Varejão Marinho
Guilherme Vaz do Couto
Guaraci Correa Porto

Suplentes:
Sydney Granja Affonso
Argemiro Pertence Neto
José Cláudio Guimarães Teixeira

Vigésima Sétima Diretoria
(1998 -1999)
DIRETORIA
Presidente:
Ricardo Moura de Albuquerque
Maranhão
Diretor Comunicações:
Fernando Leite Siqueira
Diretor Patrimônio:
José Claudio Murat Ibrahim
Diretor de Pessoal:
Paulo Sergio Decnop Coelho
Diretor Cultural:
Sydney Granja Affoso

Vice-Presidente:
Sydney Reis Santos
Vice-Diretor Comunicações:
Julio Diniz Bastos Pinto
Vice-Diretor Patrimônio:
Guaraci Correa Porto
Vice-Diretor de Pessoal:
Luis Fernando de Oliveira Gutman
Vice-Diretor Cultural:
José Conrado de Souza

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Argemiro Pertence Neto
Carlos Augusto Dauzacker Brandão
Pedro Francisco de Almeida Castillho

Suplentes:
Márcia de Mendonça Sobral
Gisele Mello Rodrigues
Nadia de Raad Moreno
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Vigésima Oitava Diretoria
(2000 - 2001)
DIRETORIA
Presidente:
Fernando Leite Siqueira
Diretor Comunicações:
José Conrado de Souza
Diretor Patrimônio:
Heitor Manoel Pereira
Diretor de Pessoal:
Luiz de Campos Herdy da Silva
(Norberto dos Anjos da Silva F)
Diretor Cultural:
Paulo Sérgio Decnop Coelho

Vice-Presidente:
Diomedes Cesário da Silva
Vice-Diretor Comunicações:
Argemiro Pertence Neto
Vice-Diretor Patrimônio:
João Roberto Neves
Vice-Diretor de Pessoal:
Sérgio Queiroz Lyra
Vice-Diretor Cultural:
Marcelo Salles

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Pedro Francisco de Almeida Castilho
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Sydney Reis Santos

Suplentes:
Elie Abadie
Gerson Nakano
Nelson Camanho da Costa Filho

Vigésima Nona Diretoria
(2002 - 2003)
DIRETORIA
Presidente:
Fernando Leite Siqueira
Diretor Comunicações:
José Fernando Campos Fortes
Diretor Patrimônio:
Heitor Manoel Pereira
Diretor de Pessoal:
Sérgio Queiroz Lyra
Diretor Cultural:
José Antônio Simões

Vice-Presidente:
Argemiro Pertence
Vice-Diretor Comunicações:
José Conrado de Souza
Vice-Diretor Patrimônio:
Roberto Pessoa Coelho
Vice-Diretor de Pessoal:
Diomedes Cesário da Silva
Vice-Diretor Cultural:
João Roberto Neves

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Sydney Reis Santos
Sérgio Ferreira da Rocha
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Suplentes:
Hamilcar Beviláqua Neto
Marcelo Salles
Henrique Sotoma
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Trigésima Diretoria
(2004-2005)
DIRETORIA
Presidente:
Heitor Manoel Pereira
Diretor Comunicações:
Fernando Leite Siqueira
Diretor de Patrimonio:
Ruy da Silva Gesteira
Diretor de Pessoal:
Pedro da Cunha Carvalho
Diretor Cultural:
Sydney Reis Santos

Vice-Presidente:
Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão
Vice-Diretor Comunicações:
José Fernando Campos Fortes
Vice-Diretor Patrimônio:
Henrique Sotoma
Vice-Diretor de Pessoal:
Abílio ValérioTozini
Vice-Diretor Cultural:
Ricardo Latge M Azevedo

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
José Alberto Davies
Hamilcar José do Amaral Beviláqua Neto
Ricardo Sá dos Santos

Suplentes:
Frederico Varejão Marinho
Felipe Campos Cauby Coutinho
Gilbert Prates

Trigésima primeira Diretoria
(2006-2007-2008)
DIRETORIA
Presidente:
Heitor Manoel Pereira
Diretor Comunicações:
Fernando Leite Siqueira
Diretor Administrativo:
Ruy da Silva Gesteira
Diretor de Pessoal:
Pedro da Cunha Carvalho
Diretor Jurídico:
Sydney Reis Santos
Diretor Cultural:
Silvio Sinedino Pinheiro

Vice-Presidente:
Diomedes Cesário da Silva
Vice-Diretor Comunicações:
Felipe Campos Cauby Coutinho
Vice-Diretor Administrativo:
Roldão Marques Fernandes
Vice-Diretor de Pessoal:
Henrique Sotoma
Vice-Diretor Jurídico:
Roberto Cartaxo Machado Rios
Vice-Diretor Cultural:
Ricardo Latge M de Azevedo

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Hamilcar José do Amaral Beviláqua Neto
Rubin Pedro Diehl Filho
Gilbert Prates

Efetivos:
Clemente Ferreira da Cruz
Roberto Pessoa Coelho
Clóvis Carlos Rossi.
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Trigésima segunda Diretoria
(2009-2010-2011)
DI R E T O R IA
Presidente:
Fernando Leite Siqueira
Diretor Comunicações:
Roldão Marques Fernandes
Diretor Administrativo:
Henrique Sotoma
Diretor de Pessoal:
Silvio Sinedino Pinheiro
Diretor Jurídico:
Paulo Teixeira Brandão
Diretor Cultural:
João Victor Campos

Vice-Presidente:
Pedro da Cunha Carvalho
Vice-Diretor Comunicações:
Diomedes Cesário da Silva
Vice-Diretor Administrativo:
Gilbert Prates
Vice-Diretor de Pessoal:
Ronaldo Tedesco Vilardo
Vice-Diretor Jurídico:
David Garcia de Souza
Vice-Diretor Cultural:
Felipe Campos Cauby Coutinho

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Ricardo Moura de Albuquerque
Maranhão
Arthur Martins
Ricardo Latge M de Azevedo
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Suplentes:
Clemente Ferreira da Cruz
Hamilcar Bevilaqua Neto
Clovis C Rossi
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Ex-Presidentes
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Walter Moreira Siqueira
primeiro presidente

Primeira Diretoria (outubro 1961 a junho 1962)

F

ui o primeiro presidente e
um dos fundadores. Foi uma
experiência desafiadora, de
trabalho intenso e ampla dedicação a um ideal. Deixou a marca de
contestador, nem sempre apreciada,
em meu currículo profissional. Não
obstante isso, avalio como bastante enriquecedora pelo aprendizado pessoal e
profissional daí decorrente. Isto é aplicável à Diretoria da Associação como um todo, estatutariamente
incumbida de executar as decisões das assembleias que, por vezes,
questionavam frontalmente certos atos menos transparentes da
Presidência da Petrobrás. Naturalmente, o Presidente da AEPERG
ficava mais exposto a riscos, dada a maior visibilidade da função.
Apesar de ataques caluniosos, intrigas maldosas, e até perseguições,
seja enquanto presidente seja posteriormente, aquela experiência
permanece como uma agradável evocação.
‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’
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Boa parte dos engenheiros de então era constituída por jovens idealistas,
simpatizantes desde os bancos colegiais e universitários, do movimento popular
e político conhecido como “O Petróleo é Nosso”. Por isso, integrar os quadros
da Petrobrás significava unir o trabalho profissional à materialização do ideal de
permanecer na defesa da mesma causa. Alegações depreciativas e infundadas do
tipo: “essa Empresa é apenas mais uma repartição pública destinada a servir de cabide
de empregos a correligionários políticos”, propagadas diariamente por certas correntes
conservadoras da época, feriam profundamente nossos brios profissionais. Revoltavam-nos também as calúnias de editoriais da Tribuna da Imprensa, apodando a
Empresa de “antro de comunas incompetentes”, visando assim a desacreditá-la perante a opinião pública.
A verdade, contudo, era bem diversa. Os engenheiros só ingressavam na
Petrobrás mediante concurso público e, se aprovados, tinham que passar pelo rigoroso Curso de Pós-Graduação em Petróleo (14 meses de duração), o primeiro
do gênero no país, ministrado por especialistas canadenses, americanos e ingleses
contratados pela Empresa. Nesse curso, voltado inclusive para formar a futura elite
administrativa da Petrobrás, os alunos adquiriam sólida base técnica e tirocínio
profissional suficientes para exercer com competência suas funções nas diversas
Unidades Industriais da Empresa. Ao assumirem seus postos de trabalho nessas
Unidades, testemunhavam realidade diametralmente oposta à divulgada nos ataques da imprensa: encontravam trabalho árduo, dedicação intensa, generoso idealismo e uma vontade enorme de desenvolver a Empresa para dotar o País de autosuficiência em combustíveis líquidos no menor prazo possível.
Neste cenário de trabalho austero e idealismo, sentia-se a necessidade de
uma organização destinada a: 1) servir de escudo contra o costumeiro loteamento de cargos entre políticos ignorantes dos critérios óbvios de competência
profissional e de viabilidade técnico-econômica; e 2) reunir os profissionais de
curso universitário na defesa da Lei 2004, isto é, no combate aos opositores do
monopólio estatal e aos detratores da seriedade da Empresa. E isto se afigurava
tão natural que rapidamente encontrou ampla e entusiástica aceitação, embora
demandando esforço coletivo intenso. A luta era cotidiana e permanente. Só o
idealismo e a energia da juventude permitiam levá-la adiante sem esmorecimentos. Após 9 e 10 horas de trabalho diário nas respectivas funções, ainda conseguir
ânimo e tempo para executar as múltiplas providências aprovadas nas memoráveis assembleias da AEPERG, era extenuante, mas também compensador dedicar-se altruisticamente ao serviço das decisões da maioria dos colegas. Um desafio
constante que, além de desenvolver apreciável experiência profissional pelo conhecimento da empresa como um todo, proporcionava ainda a recompensa de
presenciar resultados positivos obtidos na defesa da ainda incipiente Petrobrás.
Resultados certamente benéficos e construtivos, pois afinal contribuíram para a
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Petrobrás prosperar continuamente até conquistar respeito e prestígio mundiais
decorrentes da sólida dimensão empresarial atualmente alcançada.
A idéia inicial na fundação da AEPERG consistia em congregar os engenheiros de todas as regiões da Petrobrás. A motivação então dominante era a defesa doa
Lei 2004, instituidora do monopólio estatal do petróleo, e continuamente ameaçada
por pressões políticas decorrentes de lobby de políticos e de distribuidoras estrangeiras. É necessário ter em mente que na época o poder econômico da Petrobrás era
consideravelmente menor que o atual, pois esse poder refletia as modestas dimensões
de um empreendimento que, para prosperar e financiar a pesquisa geológica e a produção, decorria apenas da refinação de petróleo importado, já que a produção interna
de óleo cru não era suficiente para cobrir sequer 20% da demanda nacional. Essa
limitada escala econômica alertava para a importância de reunir a todos em defesa da
Petrobrás, executora do monopólio estatal de então. E isto se tornara urgente porque
os insucessos nas tentativas de encontrar petróleo em escala comercial no território
brasileiro estimulavam os opositores do monopólio estatal a persistir nas tentativas
de revogação da Lei 2004. Os opositores, além de poder político e financeiro, ainda
contavam com simpatia e apoio de importantes órgãos da imprensa de então.
Fator de motivação não menos importante para reunir e organizar os engenheiros era a idéia de criar um escudo protetor contra nomeações para a alta
direção da Empresa (Presidente e membros da Diretoria) baseadas principalmente em arranjos político-partidários. Tais nomeações desestimulavam e erodiam
moralmente os quadros funcionais, enfraquecendo-os, pois os cargos assim preenchidos requeriam conhecimento geral da Empresa, alto grau de especialização técnica e elevada austeridade administrativa, atributos estes quase sempre
estranhos às nomeações políticas. Dai as nomeações dessa origem tornarem-se
frequentemente portas abertas a negócios escusos e à corrupção. Desse modo, as
idéias de organizar os empregados para defender a indicação de colegas selecionados entre os mais experientes e conceituados, dotados de notório senso ético,
conhecedores da realidade e da mística internas, contaram com larga aceitação.
Em terceiro lugar, como fator motivador de associação, surgia a luta pela
não admissão de quadros, principalmente para funções técnicas, sem concurso
público prévio. Buscavam-se assim meios de proteger a Empresa contra nomeações de apadrinhados políticos, passíveis de transformá-la em cabide de empregos e de corroer inevitavelmente seus padrões técnicos, econômicos e morais.
Para a consecução desses objetivos, a Petrobrás, ainda em fase de consolidação, não podia prescindir da união de todas as forças possíveis, a começar por
seus empregados, que deveriam manter um entusiasmo exemplar, para elevar a
bandeira e vencer essa luta.
Cumpre esclarecer que mesmo os poucos engenheiros não simpatizantes da
tese monopolista, apoiavam a criação de uma Associação. Quanto à circunstância
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de ter ela surgido regionalmente, diria que foi apenas conjuntural. Desde a fundação da Petrobrás até a época da criação da AEPERG, o núcleo do prestígio político
e econômico da Empresa, situava-se, até por razões históricas, na prestigiosa Região de Produção da Bahia e nos seus Sindicatos de Petroleiros que, habitualmente
indicavam à Presidência da República personalidades locais para ocupar os cargos
de direção na Empresa. Entretanto, a construção e a operação das importantes refinarias de Cubatão, SP, e de Duque de Caxias, RJ, vieram adicionar peso substancial
à Região Sul da Petrobrás, fazendo a balança de poder interno ficar mais equilibrada. Aparentemente, a Região de Produção da Bahia e seus sindicatos na época
interpretaram a fundação da Associação no Rio como possível fator de enfraquecimento da liderança da Região de Produção, e não demonstraram vontade de participar, embora concordassem e defendessem as mesmas ideias. Era perceptível ainda
a existência de certa emulação entre as diretorias sindicais de ambas as Regiões, as
da Bahia, ao contrário da do Rio, encarando a existência de uma Associação como
possível enfraquecimento dos sindicatos, porém, paradoxalmente, argumentando
que os engenheiros, treinados para futuros detentores dos postos de confiança, não
deveriam participar das reivindicações sindicais. Como se vê, diferenças pouco significativas que, no fundo, traduziam apenas receio de ceder prestígio político.
Enquanto multiplicavam-se reuniões com o propósito a alcançar um consenso que reunisse os engenheiros de todas as regiões, os ataques ao monopólio estatal
cresciam em intensidade e repercussão, tornando a fundação de uma entidade de defesa cada vez mais urgente. Em breve atingir-se-ia um estágio em que maior procrastinação poderia significar o fracasso da ideia. Assim, foi decidida a criação imediata de
uma entidade que, embora de âmbito regional, permanecesse sempre aberta a novas
adesões. Dentro desse espírito, desde sua fundação a AEPERG procurou incluir não
só engenheiros, mas também os demais profissionais de nível universitário.
Até a administração Mangabeira, o nível salarial dos técnicos da Petrobrás,
de um modo geral, era de fato muito modesto. Colegas casados encontravam
dificuldades para equilibrar as contas da família. A AEPERG preocupava-se com
essa situação, mas não se sentia à vontade para apresentar reivindicação salarial
direta, dado que boa parte dos chefes de departamentos e de assessorias (escalão
que se reportava diretamente à Diretoria) fazia parte de seus quadros. Além disso,
os grandes objetivos da Associação poderiam ser qualificados pelos opositores
como mero pretexto para disfarçar o verdadeiro propósito: obtenção de vantagens pecuniárias para seus associados. Reivindicação salarial como fim precípuo,
ficava, pois, a cargo do Sindicato, cujos acordos abrangiam a totalidade da categoria de funcionários na indústria do petróleo, inclusive, portanto, os funcionários de nível universitário e de cargos de confiança.
A política salarial de excessiva austeridade então vigente acarretava perdas da
mão de obra altamente especializada, treinada e formada pela própria Empresa. Essas
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perdas enfraqueciam a Empresa e só não eram maiores porque a maioria dos funcionários estava sinceramente imbuída da chamada “Mística Petrobrás”, isto é, sacrifício
pessoal em prol do símbolo material do ideal coletivo: a própria Petrobrás. Por tudo
isso, a Diretoria da AEPERG permanecia atenta ao problema salarial e o debatia no
Sindicato, com cujo Presidente mantinha um relacionamento cordial e confiante.
Participava também de reuniões com o órgão de pessoal da Empresa, juntamente
com as demais organizações de classe regionais, quando convocada para tal.
Por outro lado, cumpre reconhecer, a administração Mangabeira soube
avaliar a premência da situação salarial encontrada, e encarou a solução do problema como oportuna para angariar simpatias entre os empregados, aproximando-se ao mesmo tempo da AEPERG que se mantinha afastada e crítica em relação à sua gestão. Desnecessário é dizer que esse afastamento decorria do fato de a
nomeação de Mangabeira ter desprezado frontalmente os critérios da política de
pessoal defendida pela Associação: aproveitamento de funcionários dos próprios
quadros para os cargos de gerência e direção; e não nomeação de diretores e do
presidente da Empresa por critérios meramente político-partidários.
O órgão incumbido de comprar petróleo e derivados da Petrobrás era na
época o ECOPE, integrado e dirigido por técnicos experientes, conhecedores do
complexo comércio internacional e dos principais agentes de venda e compra dessas
“commodities”. Gozava de prestígio e confiança desde a fundação da Empresa, dadas
a competência, e a confiabilidade com que negociava grandes contratos de compra
de petróleo e derivados para entregas parceladas segundo cronogramas compatíveis
com a demanda do mercado doméstico e a capacidade de processamento de suas
refinarias. Negociando diretamente com os produtores, prescindia de intermediários
e conseguia obter preços bem abaixo das cotações do especulativo mercado à vista ou
“spot”. Os valores envolvidos nesses contratos eram vultosos. A Petrobrás, grande e
regular comprador, cliente sério e confiável, era bastante procurada por conceituados
fornecedores com longa tradição no mercado internacional.
Naturalmente, a escala desses negócios atraia ocasionalmente mercadores
de ocasião, livre-atiradores, sem tradição e conceito no mercado, que procuravam o ECOPE na esperança de conseguir um bom lucro, ainda que a custa de
expedientes menos ortodoxos. Vendedores desse naipe eram sistematicamente
desencorajados e polidamente descartados. Recorriam então a contatos políticos de Brasília para contornar a vigilância do ECOPE. Tentativas essas sempre
baldadas e frustradas até surgir a Faros S.A., intermediando um contrato para
fornecimento de GLP pela Gas Del Estado, então produzido em excesso na Argentina. Ao ECOPE essa proposta não inspirava confiança e se mostrava suspeita
pela existência de intermediário desconhecido nesse comércio e pelo alto custo
proposto para a tonelada do GLP excedente no mercado argentino. No entanto,
apesar de reiterados protestos dos sindicatos e dos alertas da AEPET, o negócio
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acabou sendo concretizado à revelia dos órgãos técnicos da Petrobrás. Restounos apenas o consolo de os protestos e alertas terem conseguido reduzir o preço
de US$ 68,00/t para US$ 62,50/t. Segundo o Itamaraty, US$ 62,50/t fora o
preço inicialmente acertado com os presidentes da Gas Del Estado e da Faros. A
redução não bastou para minorar nossa frustração, pois mesmo assim ainda permanecia com cotação bem acima do GLP venezuelano, negociado anteriormente
segundo os padrões de compra da Empresa.
	Na época da minha gestão, o outro contrato nebuloso, suspeito de negociata, foi o de compra de petróleo à Petronal. A AEPERG elaborou consubstanciado relatório mostrando os prejuízos em que incorreria a Empresa, caso esse
negócio fosse efetivado. Nesse episódio, os sindicatos entraram na luta com determinação, exigindo concorrência pública para aquisições de óleo cru de modo
a prevenir “dilapidação do patrimônio da Petrobrás”.
Ao que consta, este contrato pouco transparente não veio a se concretizar
pelo menos até 1964, quando a AEPERG teve suas atividades limitadas ao campo
sócio cultural, em decorrência da intervenção do movimento militar de abril.
Na época, a AEPERG enviou uma carta ao então presidente da
Petrobrás, Dr. Francisco Mangabeira repudiando sua atitude e também telegrama ao presidente da república Jânio Quadros e às Casas
Civil e Militar.
Francisco Mangabeira, pertencente a uma família de políticos baianos,
era um personagem curioso: embora professor de direito da Universidade da
Bahia, comunicava a impressão de desordenado e confuso. Nomeado para a
presidência da Petrobrás por ser, na justificativa de João Goulart, “baiano e
nacionalista”, era por vezes, curiosamente autocrático. Trouxe consigo numeroso grupo de assessores jovens recrutados na política estudantil de Salvador.
Nunca a Presidência tivera tantos assessores sem experiência administrativa ou
vivência na indústria do petróleo, como na sua gestão. Havia até Assessor para
Assuntos Acadêmicos. Isto, adicionado às informações então colhidas, levou a
AEPERG a presumir que, empossado numa função para a qual não estava preparado, ter-se-ia sentido desorientado ao constatar, já na primeira reunião de
Diretoria, que o desafio era imenso. Talvez insuperável, para quem desconhecia
a maior parte dos importantes assuntos sobre os quais deveria decidir. Mangabeira deve também ter percebido de imediato ser infundada sua expectativa de
encontrar na Petrobrás apenas uma típica repartição governamental passível de
ser gerida pelos velhos padrões administrativos do serviço público.
Quando a AEPERG constatou entre os numerosos assessores da Presidência
a existência de congregados marianos e vicentinos, um deles empossado na chefia
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do SERAC, Serviços Auxiliares da Administração Central, a ilação natural foi de
que o novo Presidente acreditara nas calúnias de ser a Empresa “dominada por uma
súcia de corruptos e incompetentes que necessita de moralização urgente”, como vociferava Carlos Lacerda. Seus assessores de confiança, talvez até bem intencionados,
sentiram-se em terreno totalmente estranho e, inseguros, tornaram-se vulneráveis a
qualquer intriga que lhes chegasse aos ouvidos. Aconselhado por equipe desse naipe, Mangabeira imaginou que com simples “canetaços” decididos de afogadilho,
afirmaria sua autoridade junto aos empregados e à alta administração da Empresa.
Alguns desses assessores, inteiramente estranhos ao meio em que deveriam trabalhar, dotados apenas de limitada experiência burocrática, admitidos sem concurso,
cedo perceberam que não contavam com a simpatia da AEPERG. Assim, conceberam e levaram ao Presidente a idéia de neutralizar a oposição da Associação
mediante o surrado expediente de transferir seu presidente para local remoto.
A idéia foi impulsivamente aceita e fui transferido para a Unidade de Xisto
Betuminoso, em São Mateus, PR. Só depois de efetivada a resolução, alertado
por alguém mais sensato, veio a saber que minha especialização era bem diversa
das requeridas naquela unidade de pesquisa piloto dedicada à escavação de rocha
betuminosa, extração do óleo e separação das frações. Para corrigir a gafe, às vésperas de meu embarque emitiu nova Ordem de Serviço, reformando a decisão
anterior e alterando o local de destino para a Refinaria de Cubatão, SP. Tudo isso
sob a vaga justificação de tratar-se de “mero ato de rotina a bem do serviço”. Essa
vacilação inicial quanto ao destino da transferência revelava por si o teor punitivo
e persecutório da transferência, indicando também tratar-se de decisão impensada, tomada ao calor do primeiro impulso.
Acatei a decisão, fui para Cubatão e a AEPERG imediatamente ajuizou
ação na Justiça do Trabalho do Rio. Os resultados da primeira audiência levaram
o SEJUR, Serviço Jurídico, a informar à Presidência das escassas probabilidades
de ganhar a causa. Então, mais uma vez, o autocrata sobrepujou o professor de
direito: não hesitou em obstar o curso normal da justiça e, tão pronto soube do
término da minha gestão na AEPERG, demitiu-me. Quando o novo presidente da AEPERG o procurou para confirmar boatos relativos à minha demissão,
Mangabeira negou já ter-me demitido formalmente há dois dias e propôs o adiamento da próxima audiência trabalhista. A Diretoria da AEPERG reuniu-se e,
confiante na vitória, mas revoltada com a insinceridade contida na proposta do
Presidente, comunicou-lhe não concordar com o adiamento.
O ato de demissão anexado aos autos, alterava o curso normal da justiça:
sem conhecimento da parte contrária, Mangabeira criara situação totalmente
estranha à ação. Em face disso, o Juiz suspendeu a audiência, adiando-a para
dentro de 4 dias, ocasião em que, se a Petrobrás confirmasse a demissão, deveria
ser elaborado o cálculo do montante indenizatório.
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	Na noite do dia anterior à nova audiência, quando retornei ao Rio, ignorava que já fora demitido. Antes, porem, de me dirigir ao pequeno apartamento
onde residia, fui informado pelos colegas de diretoria da AEPERG.
Já em casa, minutos após ter chegado, a campainha soou. Ao abrir a porta,
deparei surpreso com o Presidente da Petrobrás que, sem nenhum acompanhante, cumprimentou e disse:
— Sou Francisco Mangabeira. Desejo falar com o engenheiro Walter
Siqueira.
— Sou eu. Às ordens.
Antes de completar meu gesto convidando-o a entrar, ele já avançava com
passos miúdos e meio trôpegos, para a pequena sala e sentava-se no único móvel
ali existente: um sofá-cama. Sentei-me na outra extremidade. Ele respirou fundo
e começou:
— Eu estava errado a seu respeito. Fui mal assessorado. Agora já conheço
seu currículo. Por isso, determinei a anulação de sua demissão. Amanhã poderá
retornar ao seu anterior posto de trabalho.
Mais surpreso ainda, permaneci calado. Tentando amenizar o constrangimento recíproco, falou de uma campanha da AEPERG, pleiteando a realização pela própria Petrobrás dos projetos executivos (engenharia de detalhamento)
das duas próximas refinarias a serem construídas: uma no RS e outra em MG.
Afirmou simpatizar com a idéia e perguntou se dispúnhamos de técnicos devidamente preparados para realizar essa façanha ainda inédita no país. Falei da
excelência do curso de especialização em projetos de refinação de petróleo, pelo
qual passavam os engenheiros de processamento, onde se graduavam com plena
capacitação. Apenas manifestei dúvidas em relação ao projeto básico, o qual,
menos dispendioso, poderia ser contratado com a congênere estatal italiana ENI,
Ente Nacionale Idrocarburi.
Tudo isto não durou mais do que dez minutos. Levantou-se e, dizendo
que iria chamar-me em breve para falar sobre as novas refinarias, dirigiu-se à
porta, desejou boa noite e saiu.
Até hoje não compreendi a verdadeira razão dessa súbita guinada. Mas,
após ficar só, não pude deixar de conjeturar várias hipóteses: 1) esta visita significaria seu modo — um tanto desajeitado, é verdade, mas elogiável — de mostrar coragem moral, levando pessoalmente ao injustiçado desculpas pelos erros
cometidos?; 2) teria ficado apreensivo com uma possível chamada ao bom senso
e à razão pela Presidência da República, dada a repercussão na imprensa obtida
pela carta da AEPET à Presidência da Petrobrás e pelos telegramas à Presidência
da República e às Casas Civil e Militar, repudiando a transferência punitiva e a
demissão infundada?; 3) teria percebido que seus atos precipitados e suas atitudes
autoritárias estavam causando intranquilidade geral nos empregados e levando
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insegurança e inquietação à Empresa?; 4) preocupar-se-ia com um eventual desabono à sua gestão e com arranhões a seu conceito?; 5) ou, afinal, teria apenas
agido sob um misto de todas essas hipóteses?
Honestamente, até hoje não descobri e provavelmente jamais venha a
compreender.
Outra preocupação da AEPET na minha gestão foram os problemas
regionais como a questão da Bacia Amazônica, em relação aos programas da Petrobrás para a área e também no Estado da Bahia.
Refiro-me ao programa exploratório da Amazônia e de desenvolvimento da
exploração já existente na Bahia pelo DEPEX, Departamento de Exploração, sob a
superintendência de Walter Link. Esse assunto é complexo e demanda explicações de
natureza geológica, bem acima dos meus conhecimentos. Tentarei resumir anotações
de reuniões da época com colegas geólogos, convidados pela AEPET para nos permitir entender o que se passava e melhor avaliar o afamado Relatório Link.
Investida pela Lei 2004 com a responsabilidade de tornar o país auto-suficiente na produção de petróleo, a Petrobrás imediatamente decidiu investir fortemente na formação de um maior número de geólogos especializados em exploração
de petróleo. Durante esse treinamento, parte dos geólogos nacionais seria substituída por geólogos estrangeiros. Com esse objetivo, procurou renomados profissionais
do ramo nos países mais avançados nessa tecnologia, e selecionou Walter Link,
antigo Geólogo-Chefe da Standard Oil, contratando-o. Para isso, concordou em
pagar-lhe elevada recompensa salarial à altura de sua experiência, fama e conceito.
Chegado ao Brasil, Link foi nomeado Superintendente do prestigioso
DEPEX, Departamento de Exploração. Seu primeiro ato foi estruturar o Departamento em Distritos, abrangendo as bacias sedimentares de norte a sul do país,
bem como colocar geólogos norte-americanos de sua confiança na chefia de cada
um deles. Criou o cargo de Geólogo-Chefe, atribuído a outro norte-americano,
e providenciou o envio do primeiro grupo de 30 geólogos brasileiros ao exterior
para cursos de especialização, substituindo-os também por geólogos norte-americanos. Assim, com aprovação plena da Diretoria, bem estruturado em recursos
humanos e equipamentos, lançou-se ao projeto de descobrir grandes campos
produtores no Brasil. Sua filosofia exploratória se lastreava em dois objetivos:
desenvolver a exploração já existente na Bahia; e explorar e sondar as maiores
bacias sedimentares brasileiras. Convicto de encontrar jazidas com pelo menos
100 milhões de barris, deu início aos trabalhos pela Bacia Amazônica dadas sua
imensidão e espessura da camada sedimentar.
Em março de 1955, após quase um ano de trabalho, foi encontrada a
aproximadamente 2.700m de profundidade uma lente de arenito saturada de
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óleo, em Nova Olinda, AM. A alegria e a esperança nacionais explodiram na
antevisão de que a marcha para a auto-suficiência havia começado.
Nos próximos dois a três anos, seis novos poços foram perfurados no entorno desse primeiro. Estranhamente, porém, todos sem nenhum sucesso. Como
explicar tal fato? Era quase impossível negar que o poço inicial, locado e perfurado dentro da melhor técnica, tivesse encontrado um campo promissor. Por que,
então, os poços vizinhos resultavam secos? O desapontamento geral provocava as
mais disparatadas conjecturas. As surgidas na imprensa levantavam até suspeitas
de sabotagem, já que a geofísica ali utilizada confirmara a existência da anomalia
geológica indicadora de lente petrolífera. Então a geofísica havia errado? Se positivo, por quê? Só podia ter havido uma extraordinária e lamentável coincidência. A
sonda fora locada correta e precisamente sobre uma dobra anticlinal identificada
pela geofísica, mas essa dobra inexistia na realidade. A coincidência, obra de puro
acaso, decorreu do fato de a sondagem do primeiro poço ter encontrado, precisamente nesse local, uma pequena lente de arenito com óleo de boa qualidade, mas
cuja capacidade estimada mostrou-se sub-comercial.
Constava que fatos semelhantes já haviam sido constatados ao tempo
do CNP e que as informações correspondentes faziam parte do acervo de dados
repassados à Petrobrás quando de sua fundação. Esses documentos explicavam
que as ilusórias dobras acusadas pela geofísica eram causadas por dois fatores
peculiares à geologia daquela bacia: 1) verdadeiros diques rochosos cortando o
arenito ou formando grandes plataformas sobre ele; e 2) uma vasta formação de
evaporitos, com espessas camadas de sal-gema e anidrita no centro da grande
bacia. Na interpretação sísmica, essas camadas simulavam um embasamento cristalino na profundidade em que se encontravam, induzindo os pesquisadores ao
erro e tornando inútil a sempre indispensável ferramenta geofísica na exploração
de toda a bacia.
Não obstante tudo isso, Walter Link persistiu na sua sedução pela Bacia
Amazônica. Sondas adicionais e novos equipamentos foram transferidos para a
Amazônia, num aumento considerável de investimentos, todos aprovados pela
Direção da Petrobrás, demonstrando assim inteira confiança na filosofia exploratória do Superintendente do DEPEX. Isto era confirmado pela aprovação do
programa de exploração para 1957 sob a justificava do próprio Link: “Como esta
grande e inexplorada Região detém nossa máxima esperança de alcançar a auto-suficiência em óleo para o Brasil, ela deverá receber o máximo esforço de exploração ainda
por muitos anos no futuro”.
Esta situação perdurou até 1959, quando o Superintendente começou a
mostrar-se mais cauteloso: “Se o Brasil almeja a auto-suficiência em petróleo durante um longo período de tempo, a Bacia Amazônica, em virtude de seu tamanho e da
espessura dos sedimentos, parece ser a resposta”.
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Meses mais tarde, ainda em 1959, cinco anos decorridos desde o início da
aventura amazônica, sua cautela aumentava e já contava com um claro componente de alerta: “Em termos do tempo já gasto na Amazônia, cinco anos não pode
ser considerado um tempo longo, se for levado em conta o tamanho da bacia, e as
dificuldades materiais com a movimentação dentro de uma floresta tropical. Não estou tentando desencorajar a exploração na Amazônia. Estou simplesmente lembrando
que algo em torno de 50 milhões de dólares já foi investido durante cinco anos em
apenas 0,5% desta grande região. Exploração continuada, na mesma escala e com
custos ascendentes, será ainda mais dispendiosa”.
Outros métodos foram tentados, visando a sanear os reveses geofísicos.
A Empresa continuou aprovando recursos para a exploração da Amazônia e até
aceitou, em 1960, para a plataforma de Manaus, o recurso extremo à aeromagnetometria. Tudo em vão.
Nessa ocasião já haviam sido perfurados cerca de 100 poços sem descoberta de estruturas favoráveis à acumulação de óleo na Amazônia. Link, depois de
ouvir 8 geólogos estrangeiros e 6 brasileiros sobre a avaliação das bacias, registrou
seu pessimismo no famoso Relatório Link, em que fazia um balanço de seus seis
anos na superintendência do DEPEX. Nele analisava negativamente as várias
bacias brasileiras e lançava um manto de desânimo e pessimismo nas aspirações
nacionais de auto-suficiência em combustíveis líquidos, recomendando que “a
Petrobrás vá a algum outro país onde possam ser obtidas concessões e onde as possibilidades de obter óleo são boas”.
A imprensa logo politizou as conclusões do relatório. A ala conservadora
tomou a oportunidade para atacar a Lei 2004, já que não podia culpar técnicos
nacionais pelos insucessos. A ala nacionalista suspeitava da demora até serem apresentadas as conclusões do Relatório, especulando se os altos salários de Link não
o teriam estimulado a ocultar conclusões a que já chegara havia algum tempo. A
esquerda radical adotou a teoria da conspiração. Fôramos vítimas, desde o começo,
de um complô muito bem urdido pelo serviço secreto norte-americano. Interpretações como essas eram comuns e variadas, quase todas, porém, acabavam por levar
desânimo e desesperança à opinião pública. A AEPERG percebeu a situação como
gravemente prejudicial e até perigosa para a Empresa e, juntamente com os sindicatos, resolveu atuar no sentido de evitar que o pessimismo atingisse os vários órgãos
e as atividades da Empresa. Era vital manter a chama da esperança e não permitir
que os funcionários alimentassem dúvidas em ralação ao futuro da Empresa por
causa das sombrias conclusões do Relatório Link, as quais, na conjuntura tecnológica da época, não podiam ser atacadas como tecnicamente incorretas.
Vários geólogos brasileiros apontaram outros caminhos de exploração
em substituição às amargas conclusões do Superintendente sobre as grandes
bacias sedimentares brasileiras, aceitando apenas a recomendação do Relatório
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Link para prosseguir os trabalhos no Recôncavo Baiano e em Tucano. Cumpre
lembrar que o Recôncavo já era produtor desde antes de contratação de Link,
e que Tucano prosseguia em processo de expansão dos trabalhos de geologia.
O Relatório não fazia, contudo, nenhuma referência à plataforma continental, para onde se encaminhavam as pesquisas geológicas na bacia cretácea. Da
mesma forma, nenhuma referência era feita a Sergipe/Alagoas e Espírito Santo,
também com sedimentos do cretáceo.
Depois de seis anos de completo e generoso apoio material e humano a
seus programas, o insucesso e as conclusões finais levaram severo desprestígio ao
conceito profissional de Link. Mas a situação ficou mais dramática ainda para
a Petrobrás: o Superintendente do DEPEX afastava-se quando a lacuna entre a
produção e o consumo nacionais se aprofundava, refletindo-se preocupantemente no balanço de pagamentos. Já se tornava perceptível entre os técnicos certo desencanto passível de conduzir à desesperança e ao desânimo, ambos perigosos na
conjuntura em que a Empresa se encontrava. Visando a minorar esse estado de
espírito, a AEPERG e o Sindicato promoveram reuniões com alguns dos nossos
geólogos mais experientes, visando a fazer com que os engenheiros de refinação
e os funcionários em geral compreendessem claramente a situação da pesquisa e
exploração no país face às conclusões do Relatório Link.
Numa dessas reuniões, o novo Superintendente-Adjunto do DEPEX,
Franklin de Andrade Gomes, argumentou convincentemente o que parecia ser
óbvio: “... se nós temos bacias cretáceas produzindo, empreguemos dinheiro nessas
bacias cretáceas, mesmo que elas estejam debaixo da água... nós precisamos despertar
para plataforma continental já...”
A AEPERG tomou esse e noutros argumentos do experiente geólogo e
colocou-se como propagadora dessa pregação portadora de nova esperança e
alento para os funcionários e para a opinião pública. Foi um período de intenso
trabalho para manter viva essa chama. Os resultados dessa verdadeira campanha
interna cedo começaram a aparecer. Em 1966, já na terceira gestão da AEPERG,
o Conselho de Administração da Petrobrás autorizava a construção de uma Plataforma de Perfuração destinada a executar a primeira sondagem na plataforma
continental brasileira.
Essa decisão histórica iniciava a marcha para a auto-suficiência, atingida
nos anos seguintes com o aprimoramento de novas tecnologias de perfuração
em águas médias e profundas por geólogos e engenheiros nacionais. A Petrobrás
passou a desenvolver e dominar tecnologias para águas mais e mais profundas,
produzindo óleo em escala crescente até igualar a demanda nacional.
A tão sonhada suficiência finalmente foi alcançada. Hoje os técnicos nacionais detêm conhecimentos tecnológicos suficientes para chegar às profundas e
difíceis jazidas do pré-sal, onde já foram demarcados campos gigantescos. Alguns
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poços já permitem produção estável e abundante, tudo indicando que a Petrobrás conseguirá atingir uma posição de grande produtor e exportador de petróleo
em futuro não muito distante. Necessário se faz, porém, que algumas alterações
cautelares nos critérios de remuneração para empresas estrangeiras, sejam introduzidas na atual lei de concessão de áreas para prospecção.
Fiquei afastado da Petrobrás durante um longo período: de 1964 até 1985.
Quando retornei, em conseqüência da Lei da Anistia, a Presidência era ocupada
por Hélio Beltrão. Em 1964 fui preso por representantes do movimento militar
em pleno trabalho no cargo de Chefe do EDIPE, órgão do primeiro escalão da
Petrobrás, cuja finalidade era a distribuição de óleo combustível e derivados diretamente a consumidores industriais. Depois de ser mantido incomunicável e só
com a roupa do corpo por cerca de três semanas, juntamente com vários outros
colegas, fui submetido ao IPM presidido pelo Mal. Sucupira, por ser considerado
“pessoa de alta periculosidade”, pois meu nome era citado várias vezes nos livros
de atas das assembléias da AEPERG. Debalde expliquei que isso era um dever
estatutário da condição de presidente da Associação. No decorrer do inquérito,
percebi que havia também a absurda suspeita de que o EDIPE fora criado com
o propósito de possibilitar a encampação das Distribuidoras estrangeiras pela
Petrobrás. Embora não fosse verdade e nada disso tenha sido comprovado, fui
demitido e impedido de entrar nas dependências da EMPRESA. A Diretoria
também aprovou e enviou às empresas de seu cadastro de fornecedores, uma
nominata de ex-empregados que elas não deveriam admitir sob pena de serem
eliminadas do seu rol de fornecedores. Esta última restrição, contrária ao direto
natural de trabalho, era tão absurda e violenta que acabou sendo revogada pelos
próprios interventores militares. Entretanto, eu me vira na contingência de trabalhar em empreendimentos privados no Brasil e no exterior, durante cerca de 20
anos, perdendo assim o contato com a AEPERG nesse longo período.
Porém, pelas escassas notícias que recebia, soube que a AEPET, durante
os primeiros anos do regime militar, era vigiada e proibida de qualquer manifestação política, devendo limitar suas atividades a meras manifestações socioculturais. Meu isolamento da AEPET nesse período só não foi total graças aos artigos
do engenheiro Fernando Siqueira, a quem não conheço pessoalmente, mas soulhe reconhecido. Por esses artigos, lidos com satisfação, constatava que o espírito
inicial de vigilância e defesa da Petrobrás pela Associação ainda permanecia vivo
e estava sendo restaurado gradualmente.
Por isso, lamentavelmente, não disponho de dados e informações suficientes para discorrer com propriedade sobre a AEPERG posterior a 1964 e, menos
ainda, para emitir sugestões adequadas e objetivas com vistas a eventualmente
melhorar a AEPET na atualidade. Não obstante, sua Presidência hoje parece
conduzir-se de modo confiável e competente.
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Presidente
Quarta Diretoria (junho 1964 a junho 1965)
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ui Presidente da AEPET no período 1964-1965. O mandato da Diretoria à qual eu pertencia nesse período iniciou-se em junho de 1964, alguns meses depois do golpe
militar de 31 de março. A AEPET tinha sido fundada em
1961. Era, portanto, um infante quando teve de enfrentar o risco
de extinção, já que era vista com desconfiança pelo novo regime. O
Presidente da\Associação que estava no exercício de suas funções
em 1964 era o Engenheiro Davies de Freitas, bastante conhecido
por sua posição intransigente de defesa da Petrobrás e do monopólio estatal, que era confundida com uma espécie de subversão
ao poder. E, nesse ambiente de conflito, o Engenheiro Davies foi
afastado da Presidência da AEPET.
A AEPET ficou acéfala, tendo também seus livros de Atas
e contábeis apreendidos pelas Comissões de Inquéritos que se instalaram na Petrobrás e, por extensão, na Associação de seus Engenheiros. De acordo com os Estatutos da Associação seria necessário
eleger uma nova Diretoria. Embora afastado da Presidência, o Engenheiro Davies preocupava-se com o destino da AEPET e procurou alguns dos técnicos da Petrobrás com o objetivo de constituir
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uma chapa capaz de evitar que a Associação se afastasse de sua posição política de
defender o monopólio do petróleo e a empresa encarregada de sua execução, naquele momento, única. A estratégia que estava sendo seguida pelas pessoas com
essa preocupação, lideradas por Davies de Freitas, era a de recrutar candidatos
à nova Diretoria da AEPET que não tivessem qualquer problema com o novo
governo, defendessem a causa do petróleo é nosso e fossem técnicos de reconhecidos prestígio e capacidade na Empresa. Alguns técnicos foram convidados e
aceitaram participar da chapa que iria concorrer com outra que já tinha sido formada. Não me lembro de todos que formaram a chapa e peço desculpas àqueles
que não irei citar. Lembro-me do Pedro Paulo da Poian, do Leonardo Nogueira
e do Osmar Habib, além da minha pessoa.
Essa chapa foi eleita por grande maioria. Em nossa primeira reunião, foi
debatida a primeira questão, a distribuição dos cargos da Diretoria pelos componentes da chapa. Meu nome foi indicado para a presidência e, após alguma
relutância, acabei cedendo aos apelos dos colegas e aceitei a indicação. A seguir
debatemos quais seriam as linhas de ação da AEPET. Decidimos nos concentrar em duas atividades principais, até mesmo porque seria impossível voltar
à condição de normalidade na AEPET, já que o próprio País não possuía essa
condição. Era essencial manter a sobrevivência da Associação, mesmo com todas as restrições que existiam ao seu funcionamento. As reuniões não eram permitidas, mas nós mantivemos um boletim que transmitia as principais notícias.
Existia uma segunda linha de ação que foi tentar defender os colegas que estavam sendo presos. Tentamos fazer isso da melhor maneira possível. É claro que
não tivemos muito sucesso, mas ao menos nós tentávamos argumentar com os
diretores da Companhia para evitar que pessoas que nós considerávamos muito
importantes para a empresa pelo conhecimento que dispunham, não fossem
demitidas. Em um dos boletins que emitimos, enfatizando a necessidade de
que as demissões na Petrobrás não se dessem de forma arbitrária, garantindo
aos atingidos pelo menos o direito de resposta, os termos usados em nossa
argumentação foram considerados fortes demais pelos mandatários do poder
que, através dos diretores da Petrobrás, enviaram a cada um dos então diretores
da AEPET uma advertência de que manifestações como essas não seriam mais
toleradas. Com isso, tivemos de baixar o tom de nossas críticas e concentrar
nossas ações no objetivo principal de preservar a Associação para dias futuros,
quando a AEPET pudesse exercer, em sua plenitude, a missão para a qual tinha
sido criada, o que, de fato, ocorreu, mais tarde, em grande estilo.
Com isso, pouco pôde ser realizado e, consequentemente, lembrado,
mas alguns episódios ficaram gravados em minha memória pelo valor humano
a eles associados. Lembro-me de um colega da Associação que sempre foi um
lutador pelas causas do petróleo, um profissional de grande competência, o En-
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genheiro Walter Siqueira. Ele chegou a ser preso por algum tempo. Como um
conhecido nosso era um militar vinculado aos sistemas de informação do Exército, procurei obter dele alguma informação sobre o Walter. Ele me mostrou
o “informe” que existia sobre o Walter, que dizia apenas que constava que o
Walter Siqueira desenvolvia atividades de caráter subversivo na Associação dos
Engenheiros. Procurei argumentar com o militar conhecido sobre a fragilidade
dessas acusações, talvez decorrentes do fato de que o Walter tinha participação
muito ativa nas reuniões da AEPET. Ele me respondeu que os dados ainda
eram apenas um informe e que o assunto ainda iria ser investigado, embora, paradoxalmente, o Walter já estivesse preso. O outro episódio do qual me
lembro bem foi a tentativa de demissão do Engenheiro Roberto Mileo Viola,
fato que ocorreu alguns anos mais tarde, mas que desejo relatar pelo desfecho
favorável. O amigo Viola, já falecido, era chefe de um setor da Assessoria de
Pesquisa Operacional que eu chefiava e tinha sido designado para fazer um
curso no exterior sobre essa especialidade. Já tinham decorridos alguns meses
de seu curso quando recebi uma decisão da Diretoria da Petrobrás, que determinava que ele devesse voltar ao Brasil imediatamente e ser demitido da Chefia
de Setor e da própria Companhia. Empenhei-me ao máximo para reverter essa
decisão, contando com uma ajuda providencial do Diretor Leopoldo Miguez
de Melo. Com essa ajuda dos amigos do Viola, ele pôde concluir seu curso, não
foi demitido da Empresa, sendo demitido apenas da função de chefia de setor.
Consideramos o que foi obtido como uma vitória, o que permitiu que Viola
seguisse sua carreira profissional na Petrobrás com grande sucesso.
Desejo finalizar meu depoimento com uma singela homenagem à Petrobrás, que continua sendo um motivo de orgulho para todos os brasileiros e aos
petroleiros que fazem a sua história.

AOS PETROLEIROS
(À moda de Camões)

As marcas e as vazões assinaladas,
Nas orientais praias brasileiras,
Em águas nunca dantes exploradas,
Passaram muito além das estrangeiras.
Brasileiros de ações muito esforçadas,
E mais tecnologias pioneiras,
Em águas bem profundas realizaram,
Novos feitos, que tanto nos honraram.
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Presidente
Quinta Diretoria (junho 1965 a junho 1966)
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ui um dos fundadores da AEPET. Em 1959, eu já estava na Petrobrás e tinha um grupo de amigos da Bahia
que estava formando uma associação. Conversando com
Francisco de Castro Nogueira e inspirados pelos colegas
baianos tivemos a idéia de criar no Rio uma Associação. A princípio, a Associação iria englobar todos os Estados, não só o Rio e
Bahia. Depois vimos que o essencial para nós era implantar uma
associação forte no Rio de Janeiro.
Nosso saudoso Lincoln Barra participou deste processo de
planejamento. A idéia foi amadurecendo até criarmos o Estatuto.
O Walter Moreira que foi o primeiro presidente da AEPET em
1961, foi meu chefe em 1957 quando trabalhamos em CubatãoSão Paulo. Eu não me envolvi muito na época da fundação, o que
ficou mais a cargo do Lincoln e do Walter.
Em 1965, eu assumi a presidência da AEPET onde fiquei
até 1966. Estávamos vivendo os tempos da Revolução de 64. O
Walter inclusive tinha sido preso. Foi uma época em tínhamos
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que ficar quietos, sendo esquerdistas. Eu sempre fui um socialista e não um esquerdista, nem comunista e nem agitador, o que me poupou de viver contratempos nesta época.
Na Petrobrás tivemos o grande apoio do Diretor de Engenharia da Petrobrás, Dr. Leopoldo. Ele foi uma ponte dentro da Petrobrás para a AEPET.
Uma das nossas preocupações naqueles Anos de Chumbo era evitar a entrega
da Petrobrás para o estrangeiro, era bem pior do que é agora a pressão. Mas conseguimos passar este período de forma tranqüila porque mantivemos um bom
relacionamento com a Petrobrás e isso eu devo bastante ao Dr. Leopoldo.
Foi um período um pouco de inércia da AEPET devido ao momento
político que vivíamos naqueles anos, eu preferia ter sido presidente depois deste
período para tentar desenvolver mais ações em defesa dos engenheiros.
Fico emocionado em saber que a AEPET fará 50 anos e que pude participar da elaboração desta ideia. Hoje a AEPET tem sua sede própria, já passou por
vários momentos importantes na nossa nação. Eu me sinto muito gratificado em
ter participado desta história, pra mim foi uma satisfação pessoal e profissional
muito grande.
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Waldyr Souza Nazareth
Presidente
Sexta Diretoria (junho 1966 a agosto 1966)
Sétima Diretoria (agosto 1966 a setembro de 1967)
Oitava Diretoria (setembro 1967 a setembro de 1968)

E

m 1961, vários engenheiros da Petrobrás se reuniram na
Escola Nacional de Engenharia com o objetivo de criar
uma associação. Tínhamos várias ideias, se a Associação
englobaria somente engenheiros ou empregados da Petrobrás de nível superior, ou seja, estávamos construindo a AEPERG-Associação dos Engenheiros da Petrobrás do Estado do Rio
e da Guanabara. Estas reuniões tinham a presença de engenheiros
da Reduc-Refinaria de Duque de Caxias e da FABOR que era uma
fábrica de borracha sintética que pertencia à Petrobrás.
Durante o Golpe Militar em 1964, os diretores da AEPET
sofreram pressões. Qualquer assunto tinha notoriedade política.
Os militares desconfiavam que interesses políticos estavam infiltrados nas associações.
O presidente José Davies de Freitas, da terceira diretoria,
teve seus direitos políticos cassados. Posteriormente, com a anistia, voltou a trabalhar na Petrobrás nos anos 80 no Departamento
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Industrial.da estatal. Sou um dos sócios fundadores da AEPET, me recordo da
assinatura da Lei 4950 de 1966 que estabeleceu o Salário Mínimo dos Engenheiros que foi aprovado pelo Congresso apesar do veto do presidente Castelo
Branco.
Na época, a diretoria da AEPERG sentiu-se ameaçada e recuou e os engenheiros sentiram-se mal informados sob as providências de fazer valer a Lei.
Os associados não tinham informações sobre estas questões salariais. Em 1966,
durante uma assembléia na AEPERG, a diretoria foi pressionada porque nada
tinha feito para resolver a situação.
Foi decidido destituir a antiga diretoria provisória com objetivo de realizar
uma nova eleição para que a lei fosse aplicada da Petrobrás para os engenheiros.
Um das primeiras providências que tomamos foi alugar uma sala. A primeira
sede foi no Edifício Campanela, onde tivemos nossa primeira secretaria.Vários
órgãos da Petrobrás funcionavam neste prédio neste período. Ainda não existia o
edifício sede e a administração da Petrobrás funcionava em vários prédios.
Diante das pressões do regime militar, os livros de ata e contabilidade
foram todos recolhidos, as contas de banco foram bloqueadas. Nosso primeiro
trabalho foi regularizar a situação da AEPET e recuperar os livros de Ata e de
contabilidade e regularizar as contas bancárias e a contabilidade. Também precisamos atualizar o número de sócios e regularizar a situação junto à Petrobrás.
Começamos a manter contato com a diretoria da Petrobrás e com Associações de
Engenheiros de outros Estados. Fizemos várias reuniões no Rio de Janeiro.
Tive o cuidado de não misturar as nossas propostas com ideologia política.
Fizemos alguns manifestos redigidos com muito cuidado sem atacar ninguém,
sem ideologias partidárias.
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Fernando Sandroni
Presidente
Nona Diretoria
(1968 a 1969)
Décima Diretoria (1969 a 1970)

P

residi a antiga AEPERG – Associação dos Engenheiros
da Petrobrás no Estado da Guanabara – entre meados de
1968 e meados de 1970. Na época, a eleição não coincidia com o início do ano.
Tinha eu então 31 anos e 6 anos de empresa.
As atividades de engenharia na Petrobrás eram dispersas entre os diversos setores e a engenharia de projetos era incipiente. Eu
havia voltado de curso no exterior com o título de mestre ( maître
dès sciences, pois o curso foi na França ) e tinha muita vontade de
aplicar os conhecimentos obtidos. A AEPET oferecia a possibilidade de contacto com engenheiros de formação e trabalho diversificados, o que favorecia a discussão de temas de interesse comum.
Propor, discutir e liderar novas formas de atuação profissional, inclusive com engenheiros mais experientes que eu, foi certamente
uma oportunidade de crescer na profissão.
Desde os primeiros anos de empresa eu já tinha conhecimento da AEPET (então AEPERG) através de vários companheiros de trabalho, inclusive ex-dirigentes da Associação. O ambiente
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político na época era sombrio, a AEPERG havia sido alvo de perseguição política
e a questão salarial era bastante aguda. A diretoria que nos precedeu havia se envolvido com muito empenho na defesa dos salários dos engenheiros.
Creio serem duas as principais realizações da AEPET na nossa gestão.
Digo nossa porque contei sempre com o apoio de ilustres companheiros de diretoria que me apoiaram e ajudaram muito na realização dos nossos projetos.
A realização mais importante foi a publicação do trabalho “A Engenharia
na Petrobrás”, com edição impressa em março de 1970, mas cuja primeira edição
ocorreu em fevereiro de 1969. Como nossos recursos eram muito escassos, esta
primeira edição era datilografada com cópias em papel carbono. Recentemente
tive o prazer de oferecer à AEPET um exemplar desta primeira edição que guardei comigo por estes muitos anos.
Foi nesta época que a Petrobrás passou a realizar grandes investimentos
como a Refinaria de Paulínia, a refinaria de óleos lubrificantes da REDUC, o
“revamp” de Cubatão e o aumento do oleoduto Rio-Belo Horizonte. As atividades de engenharia tornaram-se altamente relevantes e a empresa precisava ser
sensibilizada para a necessidade do uso de práticas modernas, especialmente no
que se refere à engenharia de projetos. Este foi o escopo do trabalho “A Engenharia na Petrobrás” que, lido hoje, pode parecer até ingênuo, face ao enorme
desenvolvimento da engenharia e da pesquisa tecnológica desde então, mas que,
sem dúvida, nucleou e suscitou o debate que levou à organização das atividades
de engenharia na empresa.
Outra realização importante foi o apoio, através da discussão, à tese de
que a jazidas de petróleo de maior relevância deveriam ser procuradas no mar e
não em terra firme. Não me lembro de haver geólogos compondo nossa diretoria
da AEPET, mas sim da grande empatia que tivemos com o Eng. Carlos Walter
Marinho Campos, firme defensor do direcionamento dos investimentos para a
plataforma marítima. Era uma tese que estava longe de ser uma unanimidade
entre os geólogos. A AEPET procurou dar visibilidade às propostas de Carlos
Walter. Patrocinou conferências e debates internos que ele liderou com seu profundo conhecimento sobre o tema.
Antes de deixar a presidência em meados de 1970 tive o enorme prazer de
acompanhar este grande brasileiro, Carlos Walter Marinho Campos, à primeira
conferência (pelo que me lembro) que ele realizou fora da Petrobrás, defendendo
os investimentos na plataforma continental. Isto porque, pelo interesse despertado, a AEPET foi então convidada pelo comando da Aeronáutica no Rio de
Janeiro a promover uma conferência para os oficiais ali sediados.
No país o fato político mais importante na época foi, infelizmente, a imposição do A. I. 5 em dezembro de 1968. No plano externo, o fato que marcou
época foi a primeira viagem do homem à lua, pelos norte-americanos, em julho

66

‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

de 1969, doze anos depois dos russos terem lançado o primeiro satélite artificial,
o “Sputnik”.
Atualmente, vejo a AEPET como uma associação que continua a acompanhar e a participar ativamente das atividades referentes à área de petróleo. Estive
mais ligado à área petroquímica a partir de 1974 e, como é natural, as atividades “down-stream” oferecem interfaces muito diversificadas. Não acompanhei de
perto as atividades da AEPET desde então.
Uma associação de engenheiros terá sempre um lugar de destaque no pensar de uma nação. Quanto mais o país se desenvolve mais complexos são os seus
problemas e mais difíceis as soluções de tais questões. Os engenheiros serão, portanto, sempre chamados a participar. A Petrobrás tem dado um exemplo do caminho a trilhar na área de pesquisa, tecnologia e engenharia. Tem cumprido essa
missão com tal destaque que seus resultados passaram a se refletir amplamente
no plano internacional. Hoje já é um lugar comum falar sobre a economia do
conhecimento mas é sempre bom lembrar que o futuro dos países estará sempre
e cada vez mais ligado a esta questão.
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José Fernando Campos Fortes
Presidente
Décima Terceira • Décima Quarta • Décima Quinta
• Décima Sexta Diretoria (1973 a 1979)

A

ssumi a presidência da AEPET em 1973, sendo reeleito
sucessivamente por quatro mandatos até 1979.
Comecei a trabalhar na Petrobrás na Refinaria Duque
de Caxias (REDUC) onde permaneci por vários anos.
Durante minha vida profissional naquela Refinaria ocupei diversos
cargos em todos os níveis, de chefe de divisão a superintendente e
por isso conhecia bem todas as formas de administração naquele
unidade da Empresa.
Assumir a presidência da AEPET foi, para mim, uma maneira de preservar a associação da extinção, uma vez que muitos
de seus dirigentes foram perseguidos pelo movimento de 64 e ninguém se dispunha a assumir o comando e assegurar a sobrevivência
da AEPET.
Uma das maiores façanhas durante as minhas gestões na
AEPET foi na parte esportiva.
Foram organizados torneios de futebol, voleibol, basquete
entre outros, que eram realizados no Colégio São José, na Tijuca,
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como uma maneira de agregar os sócios e ter uma forma de promover encontros
entre os associados da AEPET.
Entre as pessoas que, na minha opinião, foram fundamentais na AEPET
posso citar o engenheiro José Alberto Davies de Freitas que inclusive amargou a
cassação dos seus direitos políticos pelo movimento de 64.
Naquela época, a AEPET era vista de uma forma elitista pelos profissionais que trabalhavam na Empresa, inclusive na Reduc. Mas como aqueles tempos
eram de arbítrio no país, a AEPET teve o grande mérito de não ter sucumbido
no período do regime militar.
O professor Fernando Corrêa de Sá e Benevides, um grande colaborador
da AEPET também foi um dos meus grandes mestres no entendimento da história do Brasil.
Considero que o nosso trabalho dentro da AEPET foi frutífero no crescimento e no reconhecimento da associação pela sociedade brasileira, com palestras e seminários que marcaram época.
Uma das minhas contribuições já como aposentado foi o apoio à TV Comunitária que teve na AEPET uma das suas grandes idealizadoras. A idéia de
criação de assinantes dos programas jornalísticos da entidade para as centenas de
emissoras comunitárias pelo Brasil foi uma das iniciativas que tive como presidente.
Sempre defendi que a luta agora está no campo das ideias e em defesa da
Petrobrás e do Brasil.
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Wilson Barbosa de Oliveira
Presidente
Décima Sétima e Décima Oitava (1980/1982 e 1982/1983)
Posse da Diretoria da
AEPET em 24/01/1982,
no Clube de Engenharia.
Da esquerda para a
direita: Wilson (presidente
empossado), Orfila Lima
(Diretor da Petrobrás),
Fernando Fortes
(presidente substituído),
Sá e Benevides (frente
para criação da Petrobrás),
Euzébio Rocha (deputado
autor da emenda legislativa
que criou a Petrobrás)

D

o ponto de vista pessoal,
posso dizer que foi muito
bom e com boas oportunidades de crescimento o
período em que presidi a AEPET.
Imprimimos um ritmo de trabalho que nos aproximou de várias entidades importantes, como os SINDIPETROS, o Clube de Engenharia, as
associações dos funcionários públicos e
de todas as correntes políticas em Brasília e nos estados da Federação.
O fulcro era sempre a defesa da
Petrobrás, o monopólio estatal do petróleo, o quadro técnico da Companhia e as energias alternativas. É bom
lembrar que tudo isto foi feito sob o
autoritarismo militar, quando muitos
administradores da Empresa incorpo-
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ravam o espírito militar, contrariando, em muitos casos, o sentimento de proteção que a maioria dos militares nutria em relação à Empresa.
Já do ponto de vista profissional, foram evidentes as retaliações que sofri.
Fui preterido em promoções e afastado de funções de chefia, chegando mesmo a
ser ameaçado de demissão por atacar os contratos de risco e a entrega da Bacia de
Campos às multinacionais do petróleo. Minha condição de sindicalista na época
e de conselheiro do Clube de Engenharia parece ter ajudado a me livrar do pior.
Tudo isto porque o entreguismo da época estava não só do lado de fora, mas também infiltrado na própria Petrobrás.
Em 1980 a Petrobrás estava envolvida nos Programas do Próalcool e Procarvão, mas foi acusada de querer dominar a área de energia no Brasil, dizendo-se
que ela queria alijar a iniciativa privada do negócio. Fato semelhante aconteceu
quando foram criadas a Petroquisa, Petrofertil e BR.
Quanto ao carvão, a Petrobrás deu também grandes contribuições, não só
para a queima daquele energético, mas também para a sua gaseificação para queima
e petroquímica. Na época, a AEPET defendia uma Petrobrás energética e não só
do petróleo, petroquímica e fertlizantes. A Companhia acabou por desenvolver
competência para queimar coque de petróleo, o que é feito hoje sem problemas.
Em relação ao álcool, a AEPET defendia a entrada da Petrobrás em profundidade no programa, com total utilização não só do produto, mas também do
bagaço. Pensava-se ainda na eliminação do consumo de diesel nas lavouras de cana.
No projeto, a Petrobrás Álcool geraria também energia elétrica para venda às concessionárias. A Petrobrás Álcool só conseguiu efetivamente deslanchar há poucos
anos. Não me lembro de termos defendido a entrada da Petrobrás no biodiesel.
Em 1981, fui premiado como Químico do Ano pela defesa incondicional
do monopólio estatal do petróleo e da Petrobrás, tendo também recebido o prêmio “Retorta de Ouro”.
Naquela época, eu estava envolvido, como já disse, com o Clube de Engenharia, com o Sindicato dos Químicos, com o Conselho Regional de Química e
com a Associação dos Ex-Alunos da Escola Nacional de Química da Universidade do Brasil (atual UFRJ).
O trabalho de defesa da Petrobrás estava intimamente ligado às atividades
daquelas instituições e as pressões do regime militar contra mim eram ferozes,
embora a Lei da Anistia já tivesse sido promulgada em 1979 e a Abertura Democrática já estivesse em pleno andamento.
As pressões acabaram por gerar o efeito contrário, quando as entidades resolveram me premiar, o que na realidade, premiou as próprias instituições. Foi uma
resposta clara ao autoritarismo do Governo e a alguns segmentos da Petrobrás.
Acho que a principal vitória no nosso mandato foi a luta contra os
contratos de risco e contra a entrega da Bacia de Campos às mutinacionais do
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petróleo. Diziam elas, na época, que a Petrobrás não detinha tecnologia “offshore”, não tinha capital e não conseguiria alavancar créditos internacionais de
porte. A verdade é que os contratos de risco fracassaram e a Petrobrás priorizou
as águas profundas, confirmando ainda o pré-sal, coisa que os grandes pioneiros
da Companhia já sabiam.
O fato nacional mais marcante no Brasil da época foi a redemocratização
do País, mas que acabou desembocando na eleição do Fernando Collor, permitindo entretanto, com o seu afastamento, uma aceleração do processo com o
Itamar Franco. Também a promulgação da Constituição de 1988 não pode ser
esquecida, já que as discussões sobre ela começaram muito antes.
No plano internacional, pode-se citar o acirramento da guerra na região
do Afeganistão, avanço vertiginoso do neo-liberalismo e desintegração da União
Soviética, além da finalização da Revolução Cultural na China e o começo da “economia de mercado” naquele país, embora pouco entendido no Brasil da época.
Todos estes fatos impuseram desestabilizações políticas e no mercado de
energia. Além disso, uma onda fortíssima de privatizações mundo afora colocou
em risco a monopolista Petrobrás. A fragilização das atividades econômicas e
energéticas da Argentina foi também fato marcante. A AEPET lutou bravamente
contra os reflexos perniciosos na sobrevivência da Petrobrás e no domínio das
reservas nacionais pelo Brasil.
No meu mandato, alguns diretores da AEPET perderam funções de confiança, ou seja, perderam seus cargos. Esse ato foi dos mais truculentos por parte da
direção da Petrobrás contra os membros da diretoria da AEPET. Não custa lembrar
que os diretores eram técnicos, muitos deles sem nenhuma experiência política ou
sindical. Esses técnicos atuavam na Petrobrás por pura devoção à Companhia e ao
monopólio, jamais pensando que poderiam ser ameaçados de demissão sumária
por isto. Alguns eram chefes e ficaram horrorizados, não aguentando a pressão
psicológica. Como eu era dirigente sindical e participava de várias entidades que
defendiam a Petrobrás, fui mantido na Companhia, mas perdi a função de chefia
que ocupava. Fui ainda boicotado na promoção seguinte, sendo promovido de manhã e “despromovido” na tarde do mesmo dia. Outros dois colegas que ocupavam
funções de chefia na época foram pelo mesmo caminho que eu e não renunciaram
ao cargo de diretor, sendo ambos sumariamente destituídos também. Alguns outros que ocupavam funções de chefia saíram da diretoria e foram mantidos nas
suas funções na Petrobrás, embora tivessem alguns se afastado definitivamente da
AEPET. Um então diretor da Associação, que ocupou funções elevadas na Petrobrás mais tarde, chegou a propor a dissolução da entidade, no que foi severamente
criticado. Felizmente, este senhor saiu da AEPET e deixou que ela seguisse seu
caminho de vitórias. Nós sabíamos que aqueles truculentos diretores e seus seguidores sairiam um dia da Petrobrás, como de fato saíram.
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Outro ponto comum eram as partidas de futebol de salão na rua Haddock
Lobo, onde joguei muitas vezes. Também joguei nos campos da RLAM e da
REDUC e em diversos outros no Rio de Janeiro. Disputei vários campeonatos
internos da Petrobrás, tendo obtido algumas medalhas.
Modéstia à parte, sempre fui um jogador de futebol de salão bastante razoável, tendo jogado por algum tempo em times da Federação Carioca e não fiz
feio. Fui, inclusive, campeão universitário de futebol e tricampeão de futebol de
salão na década de 1960.
Além disso, eu nadava, pedalava e fazia “tracking”, tendo sido nadador
infantil do Bangu, master de natação do Flamengo por pouco tempo, e feito
grandes travessias pela Mata Atlântica, principalmente.
Na época da AEPET eu estava em plena forma, o que me ajudou muito a
cumprir as maratonas do trabalho, as atividades políticas e as da família.
A turma da Haddock Lobo era muito divertida, jogando principalmente o
pessoal do DEPIN, DECOM, SEGEN e REDUC/FABOR. Jogávamos futebol
três vezes por semana e, ao final das peladas, era sempre a mesma coisa: muito
bate-papo e muita cerveja, descambando algumas vezes para uma cachacinha ou
até mesmo um “Whisky”. Velhos e bons tempos.
A AEPET mudou para melhor, sendo sua participação mais bem fundamentada tecnicamente e muito bem articulada politicamente, dentro e fora da
Petrobrás. Na AEPET antiga, éramos considerados inimigos da Petrobrás, como
eu ouvi de um diretor da Companhia.

Entrega a Wilson
(de terno) dos prêmios
Químico do Ano e
Retorta de Ouro, pelo
então Presidente do
Sindicato dos Químicos
José Augusto, em junho
de 1981
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Luiz Fernando Gutman
Presidente
Décima Nona Diretoria (1984 a 1985)

S

er presidente da AEPET, na minha vida pessoal foi importante porque pude sentir a relevância do nosso papel
como cidadão eminentemente político, mesmo premido
por compromissos familiares. Meus filhos eram muito
pequenos e solicitavam minha presença em casa, mas hoje, já crescidos, compreendem aquele meu envolvimento. Profissionalmente
foi importante para entender melhor o papel da Petrobrás no Cenário Nacional e a importância do envolvimento dos técnicos nas
lutas pelo crescimento da companhia e do País.
Conheci a AEPET, através de conversas com ex-diretor
da AEPET, o engenheiro de Processamento, Carlos Antonio
Akselrud de Gouveia que me convenceu da importância da participação política dos profissionais da empresa.
Na minha gestão, o Brasil passava por uma fase de redemocratização com o fim do Regime Militar e a luta pelas Diretas Já.
A AEPET sobreviveu ao período ditatorial por causa da perseverança de seus dirigentes daquela época; gostaria de salientar o papel
dos engenheiros Wilson Barbosa de Oliveira e José Alberto Davies.
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O que mudou nestes 50 anos? A cabeça dos jovens que ingressam na companhia,
que não percebem o papel desenvolvimentista e a importância de se manter a
soberania Estatal sobre as reservas de petróleo.
Não vejo a AEPET tão inserida na sociedade como na década de 80 e
90. O que existe é o envolvimento pessoal de alguns dirigentes em movimentos
sociais, mas que não representa o pensamento da maioria do corpo técnico da
Petrobrás, que não se envolve politicamente. Há que se pensar e planejar a participação dos novos técnicos. Além disso, a campanha “ O Petróleo tem que ser
nosso” parte de premissas equivocadas, no meu ponto-de-vista, pois considera
factível a recompra das ações já vendidas aos estrangeiros, além de defender a
quebra de contratos com outras empresas, o que demandaria uma força que não
temos na atual conjuntura; refiro-me às necessidades econômicas para indenizar
os investimentos das empresas e da força política necessária para sustentar tais
decisões. A campanha deveria ser “O Monopólio Estatal no Pré-Sal”.
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Antonio dos Santos Maciel Neto
Presidente
Vigésima e Vigésima Primeira Diretoria
(1986/87 e 1988/89)

S

er presidente da AEPET foi uma das experiências mais
importantes da minha vida do ponto de vista pessoal e
profissional.
Fiz parte da chapa “O petróleo é nosso”.
O número de associados cresceu muito, entre o início de
1986 e o final de 1989, e a nossa missão de contribuir para o fortalecimento da Petrobrás foi plenamente cumprida.
Tínhamos uma equipe de diretores e presidentes de Núcleos Regionais da melhor qualidade. Todos motivados, qualificados
e destemidos, já que os riscos para as carreiras individuais não eram
desprezíveis naquela época.
Tenho muito orgulho de ter atuado na AEPET por quase
10 anos, como presidente, diretor e colaborador.
Em 1987, a Petrobrás era contra os contratos de riscos.
Fui coordenador da Comissão em Defesa do Monopólio
Estatal de petróleo e contra os contratos de risco, que era presidida
pelo grande brasileiro Barbosa Lima Sobrinho.
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Entendíamos que os contratos de risco eram inconstitucionais e, por este
motivo, denunciamos e combatemos tais contratos.
Sob a liderança do Barbosa Lima Sobrinho, desenvolvemos diversos movimentos e eventos que culminaram com a expressa inclusão do monopólio estatal do petróleo na Constituição de 1988.
Todos os companheiros que participaram daquela jornada eram muito
patriotas e viam no nacionalismo uma forma de melhorar a qualidade de vida
dos brasileiros, especialmente a dos mais pobres.
 Durante o meu mandato, além do crescimento do número de associados
e do movimento na Constituinte, uma ação importante foi a criação dos Núcleos
Regionais que permitiu a disseminação da discussão dos temas nacionais em diversas regiões do país e também a abordagem de questões ligadas ao fortalecimento da
engenharia nacional e das demais profissões dos associados da entidade.
Tive o grande prazer de percorrer o Brasil todo, nos finais de semana, para
lançar os Núcleos e debater com os colegas os assuntos acima mencionados.
Entre os principais fatos no país e no mundo que marcaram as décadas de
80 e 90, foi o salto tecnológico de grande envergadura experimentado pela Petrobrás, sendo que o PROCAP (Programa de Capacitação em Água Profundas)
foi o maior de todos.
O CENPES se fortaleceu e entregou resultados espetaculares. Também
nesse período, a Petrobrás desenvolveu um Plano Estratégico detalhado, de longo prazo que já considerava o cenário do fim do monopólio estatal do petróleo.
O sucesso do PROCAP, e a estratégia de alianças com os concorrentes que
porventura viessem para o Brasil, se tornaram fatores fundamentais para que a
Petrobrás continuasse crescendo em ritmo acelerado. Curiosamente, depois do
fim do monopólio, o crescimento da Petrobrás foi muitíssimo mais forte que nos
anos anteriores.
Estou fora da Petrobrás há 20 anos, e acompanho os assuntos da
AEPET à distância. No entanto, entendo que a luta continua orientada para
o fortalecimento da engenharia brasileira, pelos investimentos em P&D, pelas
carreiras, pelo fortalecimento da indústria nacional de fornecedores de produtos e serviços, e contra a corrupção. Também considero importante a discussão
sobre o marco regulatório do pré-sal.
Na minha opinião, a Petrobrás tem tudo para continuar servindo ao Brasil, crescendo e gerando emprego e renda.
Pelo o que tenho lido o “pipeline” de projetos é muito robusto, o que
pode levar a Petrobrás a ser a maior empresa do mundo em valor de mercado,
nos próximos 10 anos.
A discussão e a influência nessa perspectiva da Petrobrás é uma agenda
importante para a AEPET.
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Diomedes Cesário da Silva
Presidente
Vigésima Segunda e Vigésima Terceira Diretoria
(1990/92 e 1992/93)

F

ui presidente da AEPET entre 1990 e 1993. Foi um desafio, extenuante e gratificante.
Na vida pessoal, tive a oportunidade de conhecer e aprender com figuras lendárias como Barbosa Lima Sobrinho
e Maria Augusta Tibiriçá e brigar para a materialização de ideias e
convicções que defendia.
No campo profissional, a certeza de que a atividade política
não deve servir de desculpa para deixar de ser um bom profissional. Afinal, este é o objetivo de todo empregado que entra na Petrobrás. Se você não for respeitado como profissional, certamente
não o será como representante de seus pares.
Conheci a AEPET quando começaram as discussões sobre
os contratos de risco. No final da década de setenta, um grupo de
engenheiros, liderados pelo Wilson Barbosa, passou a questionar a
proposição em sua gestão na AEPET. Eram tempos difíceis, com o
país sob regime autoritário. Não deu para não participar.
Na minha época como presidente da AEPET houve uma
onda neoliberal na América Latina, com a eleição de vários governos que defendiam a desestatização da Petrobrás e de outras
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empresas públicas. Foi uma luta desigual. Toda a mídia, governos no Brasil, na
América Latina, nos EUA e na Europa dizendo que o mundo havia mudado.
Com a queda do Muro de Berlim e o Consenso de Washington, Margareth Tatcher mandava os países subdesenvolvidos venderem suas estatais para pagar
suas dívidas.
E que cada país deveria se dedicar à sua vocação natural: os desenvolvidos, às
altas tecnologias; os subdesenvolvidos, à agricultura e ao fornecimento de recursos
naturais. E todos viveriam globalmente entrosados e felizes. O Estado deveria ser
reduzido ao mínimo e deixar que o mercado ordenasse toda a economia.
Os resultados obtidos em países que saíram na frente nesta onda, como
Inglaterra, Chile, México e Argentina, já demonstravam que esta visão era equivocada e tendenciosa. Tendenciosa porque visava transferir patrimônio público
para alguns grupos e personalidades.
O resultado está aí para demonstrar. Bradesco, Odebrecht, Eike Batista,
Steinbruch ficaram ainda mais ricos, comprando empresas estatais a preço de
banana, com moedas podres, financiados pelo BNDES. Eike Batista está entre
os mais ricos do mundo e chamam isto de empreendedorismo e a Odebrecht de
agressiva nos negócios. Lá em Orlândia, onde nasci, isto tem outro nome.
O que fiz quando estava presidente não foram realizações minhas, mas de
toda a diretoria e de um enorme grupo de colaboradores, dentro e fora da Petrobrás, como, para citar apenas dois, o Pedro Castilho e o Sydney Reis. Entramos
com diversas ações na justiça contra as privatizações no setor petroquímico e
de fertilizantes. Sabíamos das dificuldades que iríamos enfrentar. Os adversários
tinham recursos e um batalhão de advogados contratados a peso de ouro e pagos
- triste ironia - com o dinheiro público. De qualquer forma, combatemos o bom
combate. Com as armas que tínhamos: nossas idéias e o inconformismo de deixar que essa gente se locupletasse com o que havia sido construído com grande
dificuldade. A história julgará cada participante no futuro.
O mesmo ocorreu com o monopólio estatal do petróleo e outras mudanças na Constituição de 1988.
Hoje, a AEPET precisa ser redescoberta pelos engenheiros e demais profissionais da Petrobrás. As gerações mais novas foram formadas sob a visão do
individualismo. Qualquer ação coletiva é vista com desconfiança. Vestir a camisa
da empresa e trabalhar durante toda a sua vida profissional na Petrobrás sempre
foi uma verdade para os empregados mais antigos. Hoje, as pesquisas de opinião
mostram que este elo foi enfraquecido.
Mas, o que temos visto, ao longo dos anos, é que existe um movimento
cíclico, que deverá reverter esta tendência. Cabe-nos a tarefa de manter a entidade - que está comemorando seus 50 anos - forte o suficiente para resistir a este
momento de refluxo. No panorama externo, a AEPET continua desfrutando da
sua credibilidade, construída pela seriedade com que tem pautado suas ações.
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Ricardo Maranhão
Presidente
Vigésima Sétima Diretoria (1998 a 1999)

A

minha atuação se inicia em 1986 e me considero inserido na AEPET até hoje. São 25 anos de AEPET e
nesta minha participação, ocupei todas as posições,
desde a suplência do Conselho Fiscal até Diretor de
Comunicações. Além de ter atuado como vice-presidente e presidente da entidade. Nestas diversas funções, participei por mais de
um mandato. Resolvi participar da AEPET porque tenho consciência de que a Petrobrás é uma empresa como nenhuma outra, tem uma importância estratégica para o Brasil. A grandeza da
etrobrás é a primeira demonstração de afirmação do povo brasileiro de que nós somos capazes de construir uma grande empresa
que é respeitada em todo o mundo e que rivaliza e supera outras
companhias internacionais de energia. Ela é fundamental por conta dos empregos que gera e por fazer um esforço tecnológico para
superar barreiras. A Petrobrás é importante porque proporciona
divisas e riquezas. A minha entrada na AEPET foi porque entendi
que este é um bom caminho para defender a Petrobrás e o que
ela representa. Apesar de se chamar Associação de Engenheiros da
Petrobrás pela tradição que tem, uma vez que na realidade ela não
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congrega somente engenheiros, mas sim todas as categorias de nível universitário do sistema Petrobrás como engenheiros, geólogos, geofisicos, advogados. Foi
motivo de muita alegria, muita honra participar das lutas da AEPET durante
estes 25 anos.
Conheci a AEPET através de boletins e também porque a AEPET sempre teve uma boa divulgação na imprensa e nas colunas dos jornais. Eu estava
em Macaé e ficava mais difícil a minha participação e fiquei trabalhando lá
de 1978 a 1983, mas quando cheguei ao Rio procurei os companheiros da
AEPET e resolvi colaborar. Comecei na entidade como suplente do Conselho
Fiscal e não pleiteei posições. Minha iniciativa era colaborar e ajudar independentemente de cargos.
A Constituinte começou em 1986 e terminou em 1988 e o meu mandato
foi posterior entre 1998 e 1999. Na época, tive uma participação intensa na sua
elaboração. Antes da Constituinte, o Presidente Sarney nomeou uma Comissão
de Notáveis e o seu presidente era o Senador Afonso Arinos, além de participarem Barbosa Lima Sobrinho, Sérgio Quintela, Jorge Amado e uma coleção de
grandes brasileiros. Eles se reuniam no Hotel Glória. Procurei o Senador Afonso
Arinos e consegui inserir no projeto da Comissão de Estudos Constitucionais
(Comissão Afonso Arinos), um texto do monopólio estatal do petróleo que esta
comissão elaborou. Depois disso, fomos inúmeras vezes a Brasília para articular
com outras entidades e criamos uma Comissão Nacional de Defesa do Monopólio Estatal do Petróleo e contra os contratos de risco. Fui fundador desta comissão e o presidente desta comissão era o doutor Barbosa Lima Sobrinho e nós nos
reuníamos na ABI. Acompanhamos, em Brasília, todo o trabalho da Assembleia
Nacional Constituinte nas comissões temáticas e de sistematização, no plenário
da Câmara e do Senado. Com isso, conseguimos uma grande vitória porque nós
praticamente pegamos um texto da Lei 2004, que era uma lei ordinária e colocamos na Constituição Brasileira no Artigo 177. Além de termos proibido, os
contratos de risco, o que foi uma grande vitória da AEPET e modéstia à parte,
tive uma participação fundamental nisso.
Analisando estes 50 anos de história da AEPET. Foi uma vitória levar o monopólio do petróleo ao nível constitucional. Tivemos uma luta sucessiva e algumas
derrotas, mas muitas vitórias. Esta campanha contra os contratos do risco chegou
a reunir 160 entidades da sociedade civil. Nós travamos uma outra luta contra a
reforma constitucional do governo Collor, que queria acabar com o monopólio.
Na administração Itamar Franco, o presidente mandou a Petrobrás defender e nós
trabalhamos junto à cúpula da empresa e vencemos. Depois fomos derrotados por
FHC quando ele acabou com o monopólio do petróleo e criou a ANP e os leilões
do petróleo e que, inclusive estamos lutando até hoje para acabar com eles. Tivemos uma vitória agora, embora parcial, do novo marco regulatório do setor do
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petróleo que muda a Lei 9478/97 onde a concessionária que ganhava o leilão era
dona do petróleo e podia vender, exportar, queimar e fazer o que quisesse, isso sem
nenhuma participação do Estado Brasileiro. Evoluímos para uma situação com a
descoberta do pré-sal que modifica a legislação em que define que a Petrobrás seja
operadora em todos os campos de petróleo e que participe em todas as licitações.
Agora o petróleo não é mais das concessionárias, mas sim do Estado Brasileiro.
O petróleo é da União, em que se pagam os custos e o restante é partilhado pelo
estado brasileiro e, é um avanço. Na realidade nós queremos proibir os leilões e
voltar ao regime do monopólio do petróleo, porque só se justifica admitir outras
empresas na indústria do petróleo, quando não se tem tecnologia, dinheiro e conhecimento do subsolo do seu País. A Petrobrás conhece o subsolo brasileiro como
ninguém e, é uma empresa que fatura US$ 150 bilhões e tem a tecnologia em
águas profundas sendo líder mundial neste setor e por isso é reconhecida pela
OTC internacionalmente. Nossa próxima batalha é proibir uma emenda imoral que foi colocada pelo Deputado Federal, Henrique Alves (PMDB-RN) que
estabelece que as concessionárias paguem royalties aos estados e municípios e ao
Ministério da Marinha e sendo ressarcidas em petróleo, como nosso país é pobre,
nós é que vamos pagar os royalties e não as concessionárias. Isso é uma imoralidade e um escândalo.
Eu vejo que é necessário aumentar a campanha do petróleo. Aquela do
passado em que lutava-se pela criação da Petrobrás que naquele momento era
um sonho, foi um movimento popular fortíssimo. Hoje, a campanha está sensibilizando com menos força do que a do passado e nós temos que intensificar esta
luta. Maria Augusta Tibiriçá participou da campanha e escreveu um livro sobre
o assunto. Em 1948, os comícios reuniam entre 40 a 50 mil pessoas o que atualmente seriam 500 a 800 mil participantes. Não estamos conseguindo mobilizar a
população hoje em dia e temos que articular para intensificar esta campanha.
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Homenagens Póstumas

Homenagens
Póstumas
2008 foi um ano que
marcou a AEPET pela
perda irreparável de três
de seus Diretores.

Heitor Manoel Pereira
Presidente da AEPET nos
períodos 2004/2005 e 2006/2008

Resumo da gestão do ex-presidente
Heitor Manoel Pereira

H

eitor Manoel Pereira foi presidente da AEPET
por dois mandatos de 2004 a 2005 e de 2006
a 2008.Entre os fatos relevantes de suas gestões
está a defesa da Petrobrás na ação movida pela
Porto Seguro que, na qualidade de acionista minoritária da
Petroquisa, alegava haver sido prejudicada pela venda de
sua participação nas empresas CODENE E TRIUNFO. Na
ação da Porto Seguro, a AEPET interveio junto ao STF na
qualidade de assistente da Petrobrás, a qual seria condenada
a pagar indenização bilionária.
No caso Braskem Odebrecht, a AEPET enviou carta
à ministra Dilma Roussef e à direção da Petrobrás no sentido do que a Empresa não aumentasse a sua participação
na Braskem. .No caso da Petrobrás e Braskem Odebrecht,
a AEPET fez uma exposição na Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul na Comissão de Serviços Públicos
‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

A reabertura do Plano Petros ocorreu na gestão de Heitor Pereira. Em
2004, participou de reunião com gerentes da Petros no Hotel Sans Souci para
elaborar o Planejamento Estratégico da empresa.Outra iniciativa foi o Seminário
sobre Energia e Gás na Petrobrás.
Na gestão Heitor Pereira, a AEPET entrou em entendimentos com a BR
em relação a questão do assédio moral movendo uma ação em defesa dos empregados sujeitos a este assédio. Outro fato marcante foi a anistia aos grupos dos
27- no processo de reincorporação na Petrobrás.
Na criação do Plano Petros II foram criados grupos de trabalho que estudaram as implicações jurídicas e a divulgação dos estudos e mobilização dos
empregados contra o referido plano.
Houve também uma ação conjunta entre a AEPET e a Petrobrás sobre a
Lei do Gás.
Em 2004, a AEPET enviou carta ao CEPES questionando a contratação de projetos na área de Engenharia Básica. Em 2004, foi reconquistado
também o monopólio garantido pela Constituição, isso resultou em março
deste ano em um encontro chamado Energia e Soberania, onde entidades
se reuniram mobilizando-se para que o Brasil controlasse seu petróleo. Em
junho de 2004, a AEPET diz não ao 6º Leilão alegando que esta licitação é
toda pra exportar petróleo e isso é lesar a pátria. O embaixador Rubens Ricupero confirma teses da AEPET.
Outra iniciativa importante foi a implantação de convênios para a implantação dos planos AMA(Assistência Médica AEPET),UTI Móvel e UNIAEPET para beneficiar os associados e seus dependentes.
A AEPET debateu também a Lei do Pleno Emprego e a ação ordinária
anulatória do Contrato de Repactuação com pedido de suspensão.
Também uma das lutas desta gestão foi a regulamentação da profissão de
geofísico e o debate sobre a Integração Energética Sul-Americana.
Durante sua gestão foi ampliado o número de canais de TV Comunitária
para transmitir o Programa Debate Brasil, maior incentivo ao programa Faixa
Livre, criação de grupos de estudos sobre questões nacionais e relacionamento
diário com autoridades, políticos e entidades da sociedade civil. Uma grande
entrevista do Programa Debate Brasil na época teve como tema: SOS Amazônia
- O que não querem que você saiba? “ O Brasil precisa discutir soberania”, disse
o general Luiz Gonzaga Lessa em entrevista ao Programa. Gonzaga é um dos
maiores especialistas mundiais sobre a Amazônia. Na ocasião foi feito um ato
público em defesa da Amazônia.
Na gestão Heitor houve uma ação popular pedindo a devolução do BLOCO-BC-60 à Petrobrás. O então ministro Marco Aurélio de Melo considerou
inconstitucional a Lei 9478/97, a Lei do Petróleo.
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Entre as discussões nas reuniões, destaque para a questão da Geopolítica
na América do Sul da Energia Nuclear como estratégia para o Brasil que era o
nono país do mundo em enriquecimento de urânio.
O grupo de trabalho da AEPET preparou material sobre a 8ª Rodada de
Licitações das Bacias Sedimentares enviado ao M M E. As liminares conseguidas
em ações civis públicas contra a 8ª rodada no TRF da 1ª Região, também foram um dos assuntos que tiveram ampla participação do presidente da AEPET,
Heitor Manoel.
Heitor dedicava mais de 12 horas por dia aos assuntos da AEPET, além
de diariamente fazer contato com entidades e autoridades com o objetivo de disseminar as suas idéias visando solucionar os problemas que julgava ser contra o
interesse do povo brasileiro.
Era firme em suas posições, mas tinha a humildade de recuar “para a trincheira” para avançar no momento certo.
Marcou a sua passagem pela presidência da AEPET atuando de forma brilhante na defesa dos petroleiros e da Nação Brasileira, tendo como destaque, dentre
outras, a implementação da área de comunicação da Associação quando expandiu
de 1 (um) para 45 (quarenta e cinco) canais de TV para transmissão do programa
Debate Brasil, organizou o banco de correios eletrônicos tendo atingido mais de
25 mil endereços, fato que tornou o AEPET Direto o mais importante meio de
comunicação diário da entidade, elevou a emissão do AEPET Notícias de 4 mil
para 20 mil leitores mensais, estruturou a Página da AEPET, consolidando, notícias, programa de rádio Faixa Livre e programa de TV Debate Brasil.
Faleceu em 09/03/2008 em plena atividade pela AEPET.
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Ruy da Silva Gesteira
Diretor de Administração (2006/2007/2008)
Diretor de Patrimônio (2004/2005)

E

ra uma pessoa muito discreta e sempre agia de forma cuidadosa para não ferir os seus pares. Mas, quando se tratava
de trabalho era incansável, todo o dia estava presente na
AEPET, sempre cuidando para viabilizar a eficiência da
logística de apoio à gestão da entidade.
Com relação aos leilões da ANP teve uma brilhante atuação
dedicando horas na análise dos editais objetivando dar sustentação
às teses jurídicas que permitia a AEPET impetrar suas ações contra
realização dos leilões. Recentemente foi confirmado que a 8ª Rodada de Licitação de blocos de petróleo, em decorrência de uma
ação impetrada pela AEPET, foi definitivamente cancelada.
Faleceu 25/09/2008 em pleno desempenho de suas atividades na AEPET, momento em que presidia na ABI a cerimônia de
entrega de títulos de sócios Beneméritos da AEPET.
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Sydney Reis Santos
Diretor Jurídico (2006/2007/2008)
Diretor Cultural (2004/2005)
Vice-Presidente (1998/1999)
Diretor de Pessoal (1996/1997)
Vice-Diretor de Pessoal (1994/1995)
Participou do Conselho Fiscal (1990/1992/1993/2000 a 2003)

A

tuou na AEPET de 1990 a 2008, exercendo nesse
período o cargo de Diretor em diversas Diretorias e
também a Vice-Presidência.
Durante os 18 anos dedicados à AEPET ficou caracterizado pela serenidade e prudência com que costumava conduzir
assuntos tidos como polêmicos, sempre sugerindo saídas no sentido de obter o consenso e preservar a integração da AEPET, dentro
e fora dela.
Atuou em todas as áreas da AEPET, na área de Comunicação sempre apresentava seus textos, principalmente temas técnicos
envolvendo a Petrobrás e os de cunho nacionalista que eram de
sua predileção.
Gostava de atuar na área jurídica, onde foi diretor por diversos mandatos. Por esta Diretoria articulava junto às diversas Associações e advogados visando a defesa dos interesses da Petrobrás
e de seu corpo técnico.
Faleceu em 04/10/2008 em plena atividade pela AEPET.
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Artigos

Artigos

Fernando Siqueira

Relembrando fatos ...

E

m 1972, trabalhando na Light Serviços de Eletricidade
SA, ainda pertencente ao Grupo canadense Brascan, eu
me sentia frustrado por não trabalhar como engenheiro,
pois a engenharia da Companhia era muito desorganizada e incipiente. Estava, havia três anos, lotado na Divisão de
Distribuição Estadual, que abrangia a Baixada Fluminense e os
municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Três
Rios, Paraíba do sul e outros. Não fazia nada de engenharia. Eu
estava designado para mudar para Barra do Piraí. Então surgiu um
concurso para a Petrobrás. Sem ser informado da data do concurso, me esqueci dele. Um dia, num sábado, estando na praia com
a família quando vi a convocação da prova do concurso. Vesti a
roupa e fui. Passei em primeiro lugar. Isto me levou a ser escolhido
pelo Departamento de Produção – Depro, onde trabalhei até me
aposentar. Não consegui sair desse Departamento. Gostava dele.
A mudança para a Petrobrás, mesmo ganhando menos, foi
uma bênção. Mandaram-me logo para Aracaju – 3000 empregados, nenhum engenheiro eletricista. Eu não conhecia nada de
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petróleo, até chamava tubo de “cano”. O “petrolês” era a tônica das reuniões e
eu voava alto. Foi duro no começo, mas os desafios eram grandes e motivadores.
Assim, em pouco tempo eu estava dominando o “idioma”: bomba Reda ( bomba
de fundo de poço), relés em geral, Estação coletora, cavalo-de-pau (unidade de
bombeio em terra), recuperação secundária, bombeio hidráulico, disjuntores a
vácuo, Centro de Controle de Motores, sistemas de partida e proteção dos motores, áreas classificadas, recuperação secundária e outros. Dominado o “idioma”,
a vida ficou mais fácil. Em um mês fiz mais engenharia do que em três anos trabalhando na Light. Estava empolgado. Era tudo o que eu queria.
Nessa ida a Aracaju, visitei as três plataformas marítimas do campo de
Guaricema que tinham sido instaladas para serem apenas satélites de produção,
mas mudou-se o conceito e resolveu-se que elas seriam de processamento, tornando-se necessário instalar uma planta de processo em cada uma: era uma nova
e desafiadora engenharia. Daí pra frente, muitas novidades.
Uma curiosidade logo me surgiu: olhando a estação coletora de Atalaia,
eu questionava por que os tanques de petróleo tinham o teto cônico. Curioso,
perguntei a várias pessoas, pois precisava saber. Várias respostas dadas não me
convenciam. Fui investigar mais a fundo e descobri: o projeto da estação coletora
era importado, e, nos EUA, os tanques tinham teto cônico para evitar o acúmulo
de neve. Ou seja, era preciso elaborar os projetos aqui e voltados para as nossas
condições e necessidades. Era também muito necessário “tropicalizar” a tecnologia importada. Trabalhamos muito nesse sentido.
Assim, os projetos das plantas de processo das plataformas já foram feitos
por empresas nacionais sob a fiscalização de engenheiros com experiência de produção em terra. Deu certo e, a partir daí, com novas descobertas nos campos de
Camorim, Caioba (SE) e Ubarana (RN) resolvemos projetar e fabricar as plataformas no Brasil. As duas primeiras tiveram os projetos copiados das americanas.
A partir destas, começamos a fazer os projetos aqui.
Como fiscal da construção da primeira plataforma, enfrentei grandes problemas com o fornecimento de materiais e com o estaleiro construtor. Este estava
acostumado a fazer obras sem muito rigor nos quesitos de qualidade e segurança.
Quando começaram as nossas exigências — eu contava com a assessoria de uma
sociedade classificadora, a Lloyds Register internacional e procurava seguir as
normas de: fabricação e montagem, segurança, soldagem e pintura, internacionais — houve reação. Com muito bom senso, mas com rigor na fiscalização,
deixamos o estaleiro em polvorosa. Como os oito dirigentes do estaleiro eram
comandantes reformados da Marinha, eles tentaram me enquadrar como antimilitarista. Eu só procurava alertá-los todo o tempo de que era deles toda a
responsabilidade pelos eventuais problemas futuros da plataforma, mas eles eram
imediatistas. Queriam construir para faturar. Com o rigor das nossas exigências,
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e das normas internacionais, despreparado, o estaleiro — Inconav era o seu nome
— acabou indo à falência.
Instaladas as plataformas e prontos os projetos de plantas de processo,
começamos as instalações. Era gratificante constatar a competência, a dedicação
e a motivação das nossas jovens equipes. Muita criatividade, sempre com respeito
às normas técnicas.
No Início da década de 80, eu estava um pouco preocupado com a falta
de integração da engenharia do DEPRO — Departamento de Produção, onde
eu trabalhava — com os demais órgãos de engenharia da Petrobrás. De repente,
me veio às mãos um boletim da AEPET, onde havia uma matéria sobre a constituição de um grupo de trabalho da entidade que se propunha a estudar a Função
Engenharia da Companhia. Procurei a entidade e ofereci a minha colaboração
como representante do DEPRO. O grupo era formado por engenheiros de vários
órgãos, a saber: Diomedes Cesário (CENPES) - coordenador, Guaraci Correia
Porto (SEGEN), Oscar Filizola de Souza (DEPIN), Ângelo Francisco dos Santos
(CENPES) e eu, pelo DEPRO.
Durante dois anos esse grupo entrevistou vários gerentes de órgãos ligados
à engenharia da Petrobrás e, ao final, elaborou um documento com propostas de
melhoria e integração da engenharia. O coordenador Diomedes apresentou este
documento, uma proposta de reestruturação de toda a engenharia da Petrobrás. O
trabalho foi muito bem aceito e várias de suas sugestões foram implementadas.
Assim eu fiquei conhecendo a AEPET e me inteirei de suas propostas de
atuação. Era uma entidade nacionalista que tinha como objetivos: 1) defender
o Monopólio Estatal do Petróleo; 2) defender a Petrobrás e 3) defender o corpo
técnico da Petrobrás. E também, claro, a Soberania Nacional. Era a sintonia com
o que eu pensava. Estava na época de eleições para a nova diretoria da entidade e
eu fui convidado a integrar a chapa que acabou sendo eleita.
Minha primeira tarefa foi investigar as ações do diretor de Produção da
Petrobrás, engenheiro Joel Rennó, cujo mandato estava se encerrando. A AEPET
não estava satisfeita com o desempenho daquele diretor. Apresentei as informações que, juntadas a outras, formou um dossiê que subsidiou um pedido ao
Ministro das Minas e Energia, doutor Aureliano Chaves para não reconduzir
Rennó. O pedido logrou êxito, Rennó não foi reconduzido. Infelizmente, alguns
anos depois, já no Governo Itamar Franco, Aureliano recomendou Rennó e ele
foi indicado para presidir a Companhia. Teve um desempenho razoável na gestão Itamar, mas veio o governo Fernando Henrique e Rennó que havia ajudado,
por ordem de Itamar, a defender o monopólio, passou a defender a sua quebra,
dando uma oportunista guinada de 180 graus.
Estudei com afinco a história da AEPET e fiquei sabendo da corajosa
atuação de vários de seus presidentes. Tanto na época da sua fundação quan-
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to durante a ditadura militar, a entidade sempre se posicionou com coragem e
desprendimento no cumprimento dos seus objetivos. Na gestão do Sr. Shigeaki
Ueki à frente da Petrobrás, os dirigentes da AEPET com cargo de chefia na Companhia foram destituídos de seus cargos e ameaçados de demissão. No Governo
Collor também. Mas a entidade jamais deixou de se manifestar e de se posicionar
com coragem e discernimento.
O PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS
Uma das minhas atuações muito gratificantes na Petrobrás foi a de ter participado na nacionalização de equipamentos e serviços para o setor petróleo. Nas
décadas de 70 e 80, o Governo autorizou a compra de equipamentos no mercado
nacional até pelo dobro do preço. Assim, iniciamos uma grande campanha para
nacionalizar equipamentos e serviços. Esta iniciativa fez com que os empresários
nacionais investissem em novas tecnologias. Durante mais de dez anos visitamos
fábricas e viabilizamos a adaptação de vocações identificadas nos pequenos industriais às nossas necessidades.
Além da vantagem da reserva de mercado, nós, da operação, da engenharia básica, do CENPES (que depois absorveu a engenharia básica), repassávamos
tecnologia e conhecimento para esses fabricantes que iam adaptando e ampliando suas fábricas às nossas necessidades. Com isto, eles cresciam em tecnologia e
capacitação. Tal estratégia chegou a consolidar um grande parque fabril de cinco
mil fornecedores de equipamentos de petróleo. Eles chegaram a competir com
empresas internacionais, ao nível do Estado da Arte. Além deles, alcançamos
cerca de três mil fornecedores de serviço.
Veio então o Governo Collor, que baixou as alíquotas de importação em
30%, em média. Isto diminuiu em muito a competitividade dos empresários
nacionais. Depois, veio o Governo FHC, que jogou a pá de cal: criou o Repetro,
através do decreto 3161/98, que passou a isentar as empresas multinacionais do
Imposto de Importação, sem que os Estados da Federação isentassem as empresas
nacionais do ICMS correspondente. Resultado: Cinco mil empresas nacionais
dizimadas. Um crime de “lesa-Pátria”.
RELATO DE ALGUMAS ATUAÇÕES RELEVANTES DA ENTIDADE A PARTIR DO MEU INGRESSO
No Governo Sarney, durante a vigência dos contratos de risco instituídos
no Governo Geisel, surgiram na imprensa reportagens de várias páginas dizendo
que a empresa Texaco havia descoberto reservas gigantes na ilha de Marajó. As
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matérias diziam que era um novo Mar do Norte e que a Texaco estava disposta a
vender as reservas para a Petrobrás por US$ 400 milhões. Os geólogos associados
à AEPET nos deram informações de que aquela descoberta não era comercial
e que a Petrobrás iria comprar campos sem petróleo. A AEPET levou essas informações para o ministro Aureliano Chaves. Ele, então, mandou suspender a
compra e investigar melhor as informações dos geólogos, concluindo pela não
aquisição das reservas; elas eram, simplesmente, irreais.
Ainda durante o Governo de José Sarney, o então Ministro da Fazenda,
Francisco Dornelles, sob o pretexto de combater a inflação, iniciou um processo
de achatamento das tarifas das empresas estatais, quebrando a sua capacidade
de investir. Isto estava previsto nas diretrizes do Consenso de Washington para
fazer a campanha do “Estado Falido” e “Estado Mínimo” (ver artigo de Paulo
Nogueira Batista: “O Consenso de Washington, no livro “Em defesa do Interesse
Nacional – pg. 99). Essa campanha do “Estado Mínimo” foi um dos alicerces
do processo de privatização e, principalmente, desnacionalização. Tal ação levou
as estatais a uma situação de inviabilidade. Assim, suas tarifas de comunicação,
energia e siderurgia subsidiavam as empresas estrangeiras no País. A Companhia
Siderúrgica Nacional, por exemplo, vendia chapas para a indústria automobilística, estrangeira, a um preço menor do que o custo de sua fabricação. Uma
indústria que, mesmo assim, “jamais deu lucro”, sonegando impostos.
OS CONTRATOS DE RISCO – grave ameaça ao Monopólio Estatal
No governo Geisel, os investimentos na área de exploração e produção
de petróleo caíram muito e, em conseqüência, a produção também caiu drasticamente. Assim, quando veio a crise de 1973, com a elevação dos preços do
petróleo — de US$ 2 por barril para cerca de US$ 12 —, a Petrobrás e o país
foram pegos de surpresa. O país já estava mergulhado numa grave crise financeira, pois no governo Médici o Ministro da Fazenda, Delfim Neto, de forma
irresponsável, tomou empréstimos externos a juros flutuantes e quando os EUA,
a pretexto de combater a inflação, elevaram os juros ao patamar de 23% ao ano,
o Brasil e os demais países da América Latina sofreram graves perdas, passando a
exportar capital e muita matéria-prima para o exterior. Essa estratégia americana,
de endividar para controlar os países fornecedores de matéria-prima para os EUA
é bem descrita no livro: “Confissões de um assassino econômico”. O objetivo é
mantê-los sob controle econômico.
Portanto, dentro da estratégia americana, em 9 de outubro de 1975 o
presidente Geisel, cedendo às pressões internacionais, foi à televisão e propôs a
instauração dos contratos de serviço com cláusulas de risco, ato que contrariava a
Soberania Nacional e os termos da Lei 2004/53, que não permitia esse tipo de
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contrato. Esta Lei foi fruto do maior movimento cívico do País: “O petróleo é
nosso”. O presidente disse — visivelmente constrangido — em pronunciamento
de 43 minutos na televisão: “Para um país da dimensão do Brasil e que precisa
não perder tempo, antes apressar-se no setor petróleo, não seria justificável deixar
de proporcionar à Petrobrás e à Nação os contratos de serviços com cláusulas de
risco”. Era o mais forte golpe contra o Monopólio Estatal do Petróleo”.
Em seguida, o ex-ministro das Minas e Energia, então presidente da Petrobrás, Shigeaki Ueki, nomeado por Geisel, usou massivamente os meios de
comunicação tentando justificar a atitude do chefe, que infringia os preceitos
da Lei 2004/53, usando varias falácias, entre elas as seguintes “justificativas”:
“Tais contratos se revestem de todas as garantias para a Petrobrás e o Brasil”.
Mas os contratos, que inicialmente eram apenas para exploração, de repente se
transformavam e revelavam toda a intenção entreguista, na palavra do presidente
da Petrobrás: “Após o desenvolvimento dos campos porventura descobertos, a
empresa contratante poderá participar das operações de produção dos mesmos
sob adequada fiscalização e controle da Petrobrás”. Continua Ueki: “A indústria e
a mão-de-obra nacionais estão garantidas no contrato e são, de fato, estimuladas
ao fornecimento de materiais e prestação de serviços”. O que o senhor Ueki não
fez, mas deveria tê-lo feito, teria sido explicitar, entre outros, os seguintes fatos
divulgados pela AEPET:
— além da Petrobrás, só empresas multinacionais tinham condições de
assinar esses contratos;
— essas empresas, no caso de haver descobertas, receberiam um percentual médio de 35% do petróleo produzido (no contrato da Marathon
Oil, por exemplo, o percentual era de 40%);
— a Petrobrás era realmente quem comprava no país (chegou a comprar
95% de bens e serviços). As multinacionais trazem materiais, equipamentos e mão-de-obra do exterior.
Durante a vigência dos contratos de risco, 243 contratos foram assinados
com 35 das maiores e mais experientes empresas internacionais. Estas dispuseram, por força de diretriz superior, de 85% do total das áreas com rochas sedimentares passíveis de conter petróleo. Tais áreas, postas em licitação, foram
divididas e subdivididas em áreas ou blocos, oferecidos com todas as informações
geológicas e geofísicas até então coletadas pela Petrobrás.
Na ocasião, o Brasil produzia cerca de 170.000 barris por dia e era importador de mais de 1 milhão de barris por dia. Nesse ritmo, o País via suas preciosas
divisas serem corroídas rapidamente. O Brasil, mergulhado numa longa crise
financeira, teve ainda mais agravada tal situação. Nesse sentido, se aproveitaram
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o governo e o Ministro das Minas e Energia, César Cals, via telegrama, para explicitar a intenção real, dizendo que as empresas estrangeiras investindo grandes
somas na exploração, aumentariam rapidamente a produção.
Disse o jornalista Ricardo Bueno, em seu livro “A Farsa do Petróleo”, no
qual baseamos os textos acima sobre os contratos de risco: “No dia 29 de dezembro
de 1979, o ministro César Cals encaminhou ao presidente da Petrobrás telegrama
sugerindo “adaptações” nos contratos de risco para beneficiar as multinacionais.
Estas poderiam receber em óleo quando descobrissem um poço produtor e, além
da exploração, teriam agora o direito à fase de produção (...) e recomendava
à Petrobrás que fosse mais generosa...”
Eis o telegrama:
“Conforme nossos entendimentos telefônicos retransmito teor meu despacho ontem com exmo. Senhor presidente República a respeito adaptações
devem ser feitas nos modelos contrato risco estão sendo celebrados pela Petrobrás. Informo-lhe que senhor presidente aprovou referidas modificações. Para
alcançar maior cooperação da iniciativa privada na prospecção de petróleo,
propomos as seguintes modificações:
1 – Delimitar a área atual de prospecção que a Petrobrás está realizando, com recursos próprios e abrir demais áreas para a iniciativa privada.(...)
2 – Oferecer às empresas privadas a possibilidade de ter acesso a bacias inteiras, inclusive proporcionando-lhes toda a informação
geológica necessária sobre a área total das bacias, para que possam ser escolhidos os blocos que interessam a cada empresa.
3 – A participação da empresa contratante na fase de produção, como
é de praxe internacional.
		 Naturalmente, a Petrobrás exercerá a adequada fiscalização.
4 – Decisão conjunta sobre o nível comercial da reserva descoberta
pela pesquisa objeto do contrato de risco.
5 – Garantia de reembolso e/ou remuneração em moeda estrangeira,
com registro do contrato no Banco Central do Brasil.
6 – Admitir que parte da remuneração seja feita em petróleo, ressalvando os interesses nacionais em caso de crise.
7 – Estimular a participação de pequena e média empresa nacional,
que poderiam, sob a forma de consórcio, ser contratadas, até mesmo, com assistência técnica da Petrobrás.
César Cals – ministro das Minas e Energia.
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Esse telegrama é a “bíblia” para a atual atuação da ANP. Com todas essas
benesses, depois de treze anos de vigência, o resultado desses contratos — em que
cerca de 85% das áreas com potencial de ocorrência de petróleo foram entregues
para a exploração a empresas estrangeiras — foi pífio. Durante esses treze anos,
elas mantiveram tais áreas sob seu total controle. Mas, enquanto no mesmo período, a Petrobrás — que ficou com apenas 15% das áreas potenciais — investiu
cerca de US$ 26 bilhões, aquelas empresas investiram cerca de US$ 1,6 bilhão
apenas. Destes, US$ 900 milhões foram gastos pela aventura do governador de
São Paulo, Paulo Maluf, através da empresa criada para o mesmo fim, a Paulipetro. Protagonizaram um rotundo fracasso.
Nada descobriram de petróleo, exceto um pequeno campo de gás, o campo de Merluza, na bacia de Santos. Queriam, todavia, detectar e mapear as reservas brasileiras. Ressalte-se que a área onde foi recém-descoberto o pré-sal esteve
sob controle dessas empresas nesses treze anos. Isto atesta que, se não fosse a
atuação da Petrobrás, o pré-sal jamais teria sido descoberto.
Todo o estardalhaço da grande mídia em favor dos contratos de risco, com
promessas de um grande êxito das empresas estrangeiras, terminou num total
silêncio diante do rotundo fracasso desses contratos. O silêncio foi ainda mais
“ensurdecedor” quando, anos depois, a Petrobrás achou óleo e gás nos campos de
Tubarão, Estrela do Mar e Caravelas na Bacia de Santos, áreas que haviam sido
devolvidas pelas multinacionais detentoras dos tais contratos de risco.
A AEPET combateu tenazmente esses contratos utilizando toda a sua
energia. Mesmo em pleno regime militar, opressor e punitivo.
A CONSTITUIÇÃO DE 1988
Em 1987/88 houve o processo de elaboração de uma nova Constituição Federal do País, que acabou sendo o mais democrático e participativo da história do
Brasil. A AEPET teve a idéia de elevar o capítulo da Lei 2004/53 que estabelecia o
monopólio do petróleo para o nível da Constituição Federal. Esperávamos que uma
vez aprovado, o monopólio jamais seria quebrado. Assim, a entidade promoveu vários
eventos com a participação de líderes políticos e de várias entidades dos movimentos
sociais. Com esta iniciativa — e sob o comando do insigne brasileiro, Barbosa Lima
Sobrinho — o Congresso Nacional consagrou o monopólio no artigo 177 da Constituição de 88. Foi marcante o episódio do doutor Barbosa Lima: Ulisses Guimarães
presidia a sessão conjunta do Congresso quando foi surpreendido com o plenário, de
pé, aplaudindo freneticamente. Era o doutor Barbosa adentrando o recinto. Ulisses
conduziu-o para a mesa diretora dos trabalhos e Barbosa desfraldou as bandeiras do
Brasil e da Petrobrás para delírio dos parlamentares: resultado da votação: 441 votos
a favor, 6 contra e 7 abstenções. A idéia, reafirmo, partiu da AEPET.
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PROPOSTA DO CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AO
PRESIDENTE COLLOR
Ao assumir o governo, em 1990, o presidente Fernando Collor — eleito pela direita brasileira e apoiado pela mídia comprometida com o capital estrangeiro — recebeu do banco Credit Suisse First Boston um plano para privatizar
a Petrobrás. Esse banco fora um dos coordenadores do processo de desnacionalização da Yacimientos Petrolíferos Fiscales da Argentina. Partindo do princípio de
que a Petrobrás era uma empresa emblemática, o plano consistia em privatizar as
subsidiárias da empresa e depois dividir a “holding” em novas subsidiárias, para
privatizá-las. Collor iniciou o processo, privatizando a subsidiária de fertilizantes,
a de mineração e chegando à petroquímica. A AEPET entrou com várias ações
na Justiça para impedir as privatizações e fez um bom combate às unidades de
negócio, que naquela época não foram implantadas.
No governo do presidente Itamar Franco o processo foi interrompido,
tendo Itamar, inclusive, ordenado à direção da Petrobrás e a outras estatais que
enviassem técnicos ao Congresso Nacional levando dados gerados pelos órgãos
dessas empresas para subsidiar os parlamentares por ocasião da revisão constitucional, em 1993 e 1994. Esse trabalho, também feito por técnicos das outras estatais, impediu a quebra dos monopólios de petróleo, de comunicações,
da navegação de cabotagem e do gás canalizado, impedindo que aquela revisão
— entreguista — fosse exitosa.
Itamar era um nacionalista e se opunha tenazmente às privatizações. Mas
o “lobby” joga pesado. Assim, Itamar enfrentou diversas iniciativas contra si.
Uma delas foi colocarem uma moça sem calcinha no camarote do presidente,
no sambódromo do Rio de Janeiro, fotografada por um fotógrafo de “O Globo”
num ângulo que somente ele captou a genitália despida. Depois Itamar falou
com ela por um telefone do Hotel Gloria, tendo uma repórter de “O Globo” na
extensão. Posteriormente, numa viagem à Colômbia, um sobrinho e assessor de
Itamar apareceu morto de overdose. Diante de tais pressões, o presidente acabou
aceitando privatizar a Companhia Siderúrgica Nacional.
Depois do Governo FHC, tentando se candidatar a presidente, Itamar foi
atraído pelo PMDB, já tendo sido atraído pelo PSB. Prevendo um melhor apoio
do PMBD, fez sua escolha por ele. Resultado: foi traído de forma humilhante e
não pode se candidatar. FHC conseguiu a reeleição com compra de votos, emendas liberadas para quem o apoiasse e inaugurou o mensalão. Mas Itamar se elegeu
governado de Minas Gerais e impediu, dentre outras, a privatização de Furnas.
Em 1992/3, FHC como Ministro da Fazenda ordenou que o Diretor do
Departamento Nacional dos Combustíveis, Paulo Motoki, manipulasse a estrutura de preços dos derivados do petróleo. Nos seis meses que antecederam à
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URV ele deu aumentos para as distribuidoras acima da inflação (32%) e para a
Petrobrás, abaixo da inflação (10%), o que fez com que a Companhia transferisse, anualmente, cerca de US$ 3 bilhões do seu faturamento para o cartel das
distribuidoras. Com a implantação da URV e depois o plano Real, essa transferência ficou eternizada. O nosso diretor da AEPET, José Conrado, elaborou uma
carta para o presidente Itamar mostrando o absurdo. Comparando, inclusive,
com a estrutura de preços americana, onde o refinador ficava com 65% do litro
de gasolina vendido nos postos, enquanto que a Petrobrás, por aqui, ficava com
apenas 14%. A desculpa do cartel era que eles tinham perdido o “floating”.
Mas o que vinha a ser esse “floating”? Outro absurdo: a Petrobrás comprava petróleo em dólar e vendia os derivados para as distribuidoras em reais. Elas
tinham 30/40 dias para pagar à Petrobrás e aplicavam o dinheiro no mercado.
Com a inflação galopante, ganhavam uma fortuna às custas da Petrobrás. E perpetuaram esse ganho com a manobra de FHC e o plano Real. De tanto a AEPET
gritar, esse absurdo acabou sendo corrigido. Elas, sem fazer nada, ganhavam mais
do que a Petrobrás que: explorava, produzia, transportava e refinava o petróleo.
A REVISÃO CONSTITUCIONAL FRACASSADA
Em 1993, como a Constituição continha disposições transitórias, que visavam uma eventual necessidade de ajuste, um grupo de parlamentares fisiológicos e entreguistas, que formavam um bloco chamado “Centrão”, resolveu criar
uma improcedente revisão da Carta Magna. Já sob a intensa pressão da filosofia
e da mídia neoliberal, o Centrão visava quebrar os monopólios do Petróleo das
telecomunicações, ou seja, a reforma da Ordem Econômica e a desconstrução da
Constituição de 88, o que FHC acabou efetivando, em 1995. Como estávamos
no Governo Itamar Franco, nacionalista, ele determinou — como sempre o fez
— que as estatais visadas enviassem os seus empregados a Brasília para subsidiar
os parlamentares. A revisão foi derrotada. Seu relator foi o deputado Nelson
Jobim. Ele se reunia todos os dias com o grupo de lobistas que defendiam os interesses estrangeiros comandados por Jorge Gerdau, Afif Domingos e outros dirigentes da FIESP. Jobim chegou a propor o fim do mar territorial de 200 milhas.
O senador Antonio Mariz, da Paraíba, a pedido da AEPET, fez uma denúncia
indignada no plenário do Senado e Jobim, então, retirou a proposta.
A Petrobrás, sob orientação de Itamar, criou um Grupo de Trabalho de
empregados voluntários para que fossem ao Congresso Nacional levando muitas
informações geradas pelos órgãos da Companhia, sob o comando do SERPLAN
– Serviço de Planejamento –, visando a subsidiar os parlamentares. A AEPET participou desse grupo com três diretores, em média, indo a Brasília semanalmente,
durante todo o período da revisão, nos anos 93 e 94, e ajudando com a sua expe-
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riência na abordagem aos parlamentares. Nesses contatos, os congressistas pediam
que elaborássemos discursos sob o tema. Os companheiros nos traziam os pedidos
e elaborávamos. Só eu cheguei a redigir cinquenta deles. Foram objetos de vários
pronunciamentos nos plenários da Câmara e do Senado. Esse trabalho do GT teve
um êxito extraordinário e junto com os demais trabalhadores da Telebrás e demais
estatais envolvidas, conseguimos que a revisão não se concretizasse.
Durante esse trabalho, por diversas vezes procuramos conversar com o
deputado José Genoino, do PT. Ele sempre se esquivava, dizendo em tom de
brincadeira que nós éramos muito corporativistas. Certas feitas vínhamos, eu e
o Argemiro Pertence, pelo corredor das comissões, e avistamos o grupo de lobistas (Jorge Gerdau, Afif, Domingos, Fleury e outros) entrando numa das salas.
O Deputado Genoíno estava junto. Ao nos ver, Genoino se escondeu atrás do
Nelson Jobim. Ora, se ele não estava ali com más intenções, por que se esconder?
Depois soubemos que ele havia saído de uma reunião da oposição para traçar as
suas estratégias.
Nesse trabalho contávamos com um grande apoio do deputado Haroldo
Lima, na época um nacionalista. No final do processo, já com nossa vitória garantida, surgiu um esforço do Centrão para uma negociação, tentando recuperar
alguma coisa. Um dos líderes, nosso aliado, líder do PDT, nos informou que
os lobistas estavam oferecendo R$ 10 milhões para os deputados da oposição
que defendessem esse acordo. Coincidentemente, no ano seguinte, o deputado Haroldo Lima mudou totalmente de postura, quando FHC acionou o rolo
compressor. Haroldo não mais nos ajudou: não sabia mais de nada e chegou a
desativar a nossa base de apoio, a Frente Parlamentar Nacionalista, levando tudo
para o seu gabinete, inclusive a secretária. Por grande coincidência, o líder do PT
ganhou um grande premio na loteria e abandonou a política.
No ano seguinte, 1995, FHC fez um decreto e proibiu a ida de empregados de estatais ao Congresso. O decreto 1403, de 17/2/1995, instituiu serviço
de inteligência/espionagem, que visava a informar a ida de algum empregado de
estatal ao Congresso. Seria demitido. Assim, FHC passou o trator pelas reformas
da Ordem Econômica (quebra dos monopólios, privatizações) que causaram um
desastre ao País. Esse processo incluiu a indução dos petroleiros à greve, para
massacrar os sindicatos em geral e desmontar uma grande resistência às suas
reformas neoliberais e entreguistas. Calou os sindicatos e nadou de braçadas nos
seus objetivos de entregar o País.
Desde o início, o governo FHC deixou clara a sua posição e a forma
arbitrária e autoritária como agiria. Em fevereiro de 1995, quando as emendas
sobre a Reforma Constitucional começaram a tramitar no Congresso, o governo
proibiu as estatais de fazer qualquer trabalho junto aos parlamentares. Nenhuma
delas podia utilizar recurso na defesa de suas posições.
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Em discurso considerado o mais duro desde sua posse, Fernando Henrique
preveniu: “Eu faço questão de advertir que não tolerarei que as empresas governamentais trabalhem contra o Governo. Não tolerarei. Tenho certeza que posso contar com
os presidentes e diretores destas empresas. Caso contrário, não estarão participando do
Governo e as conseqüências serão imediatas.” Ou seja, “quem não aderir, tá fora”.
O autoritarismo do presidente refletia sua insegurança. Isto porque, durante a Revisão Constitucional no Governo Itamar Franco, o trabalho de esclarecimento feito pelos empregados da PETROBRÁS junto aos congressistas foi
muito bem sucedido, tendo, inclusive, contado com o apoio do então presidente
da empresa, Joel Mendes Rennó que, à época, mostrava-se contrário à flexibilização do monopólio estatal do petróleo. Veio FHC e ele deu uma quinada de
180 graus.
Ao mesmo tempo, FHC defendia a realização de uma ampla campanha,
com o aparato de marketing eleitoral para pressionar o Congresso. Não chegou
a tanto porque encontrou uma fórmula mais eficiente para fazer pressão: de um
lado, ameaçava os aliados que não estavam apoiando o governo como ele queria (uma das formas utilizadas para pressionar aqueles parlamentares foi realizar
devassa em suas empresas, colocando a estrutura da Receita Federal a serviço do
lobby presidencial/internacional); por outro lado, FHC empregava, com toda
força, a política do “é dando que se recebe”. Assim, guardou todos os cargos dos
segundo e terceiro escalões, prometendo distribuí-los apenas aos aliados fiéis.
Era a volta, a pleno vapor, do fisiologismo político. Nas votações das reformas
era de impressionar a fidelidade das bancadas do PFL: maior que a do próprio
partido do presidente, o PSDB. O início da distribuição de cargos no segundo e
terceiro escalões se deu no mesmo período da votação da emenda que derrubou
o monopólio estatal do petróleo.
O PAPEL DA MÍDIA
Em meados da década de 60, houve denúncias e se criou uma CPI sobre
um contrato entre as redes Globo e Abril com o Grupo americano Time Life. A
CPI apurou e constatou a veracidade das denúncias. Os contratos foram desfeitos, mas o estrago já se concretizara nos seus tres anos de duração. A Organização
Globo desmontou a TV Tupi e depois foi desmontando, um a um, os jornais
concorrentes. Na época, tínhamos no Rio oito jornais da melhor qualidade: Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Diário de Notícias, Diário da Noite, Ultima
Hora e outros. A Rede Globo virou uma potência e, subrepticiamente se transformou num veículo dos interesses americanos. A revista VEJA, principal veículo
da Abril, desempenha as mesmas funções. Há quem diga que ela é a primeira
revista americana editada em português, tal a sua tendenciosidade.
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Durante o processo de revisão constitucional que antecedeu às reformas
de FHC, a grande mídia fez uma campanha sórdida para desacreditar as empresas estatais, levando a opinião pública a se posicionar contra elas. O povo passou
achar bom privatizá-las ou desnacionalizá-las. No inicio de 1995, a revista VEJA
fez uma matéria de dez páginas batendo falaciosamente na Petrobrás. Isto, depois de entrevistar os seus diretores e também o Diomedes, então presidente da
AEPET, a quem sucedi, e eu. O jornalista, Arnaldo Cesar, que era nosso amigo,
alertou: “Olha, eu não sei se esta matéria vai sair como vocês esperam. Há um
grupo de editores com a matéria pronta. Se eu pegar algum “furo” de vocês, eles
aceitam. Se não, nada disto sairá”. Dito e feito!
A VEJA fez uma matéria em que não havia uma única vírgula a favor
da Petrobrás, nem da AEPET. Só paulada. Fizemos uma matéria respondendo
ponto a ponto. A VEJA sequer respondeu. A Petrobrás preparou matéria de dez
páginas respondendo ponto a ponto. A VEJA também não deu resposta. A Petrobrás fez então novo trabalho, de cinco páginas, para ser publicada na revista
como propaganda; a VEJA recusou dizendo que não iria se desmoralizar perante
os seus leitores. Mas injuriou de forma grotesca a maior empresa nacional.
O Estadão e a Folha de São Paulo também batiam nas estatais em geral e,
quase diariamente na Petrobrás, em particular. O Globo também fazia matérias seguidas e todos usavam “slogans” e rótulos pejorativos do tipo “marajá”, para os funcionários das estatais ou “dinossauros” para os seus defensores como Barbosa Lima
Sobrinho ou outro qualquer que não fosse empregado, mas defendesse as estatais.
O mote era defender “O Mercado”, que sabia de tudo e resolvia todos os problemas. A rede Globo usava as novelas para lançar mensagens subliminares. Fizemos
um livreto: Glossário neoliberal para denunciar as frases e “slogans” usados pela
mídia na sua campanha difamatória e marqueteira do processo de privatização.
Alguns animadores de programas de TV, como Hebe Camargo, Ratinho,
Gugu e outros, lançavam brados contra as empresas estatais. “Gente, vocês podem aceitar essa telefonia péssima que nós temos? Eu não aceito”. Certamente
eram regiamente remunerados para isto. A festa midiática só cessou quando a
farra da privataria acabou. O Brasil vendeu mais de oitenta estatais, recebeu uma
importância ínfima e a dívida interna cresceu de R$ 60 para R$ 700 bilhões.
Perdemos muito.
O Departamento Nacional dos Combustíveis, conforme um dos seus relatórios de inspeção, constatou que as distribuidoras de combustíveis — do cartel
internacional — não retiraram as suas cotas das bases de distribuição da Petrobrás. O Objetivo era culpar os petroleiros pelo desabastecimento. O TCU também registrou esse fato. O mesmo foi feito pelas distribuidoras de Gás. Enfim,
elas tiveram 23% de aumento enquanto aos petroleiros nada foi concedido.
Em 11 de dezembro de 1995, o Relatório Reservado publicou a maté-
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ria “Orquestração do Governo pega mal na Suíça”, revelando que o principal jornal
suíço, o Neue Zurich Zeitung, criticou severamente a imprensa brasileira, por
não informar que foram as distri-buidoras multinacionais (Shell, Exxon, Texaco,
Supergasbrás etc.) as responsáveis pela falta de combustíveis e gás de cozinha no
país, quando da greve dos petroleiros. Dizia a reportagem: “O correspondente do
jornal suíço no Brasil espantou-se que os mesmos jornais e televisões que atribuíram
aos grevistas os dramas passados pela população pobre, sequer mencionaram o relatório final do inquérito do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a greve.”
Sem entender o silêncio do governo brasileiro diante da grave conclusão
do TCU, o correspondente suíço perguntou ao gabinete do presidente FHC se
haveria alguma retratação pública, recebendo a promessa, jamais cumprida, de
que isso seria feito em breve. Além de classificar o governo Fernando Henrique
como de centro-direita, neoliberal, o jornalista terminou sua matéria “decepcionado com o complô montado durante a aprovação da quebra do monopólio do petróleo”. Foi preciso a imprensa internacional se indignar, a nossa foi conivente.
A AEPET mandou essa matéria para vários jornalistas que condenaram
os grevistas, entre eles, Villas-Boas Corrêa, Carlos Chagas, que atacavam furiosamente os petroleiros pela falta do combustível. Não houve resposta deles; nenhum pedido de desculpas ou admissão do erro.
Percebe-se, portanto, que a greve dos petroleiros foi a grande desculpa encontrada pelos deputados que, na primeira votação, apresentaram o movimento
grevista como pretexto para votarem contra o monopólio do petróleo. A Federação dos Petroleiros “colaborou”.
O Governo, a grande mídia e as multinacionais do cartel do petróleo
jogaram pesado. FHC colocou tropas nas refinarias, numa irresponsável provocação aos petroleiros que, numa atitude sensata, não reagiram. As distribuidoras
fizeram tudo para provocar a falta de combustível. O governo difamou e usou a
greve. Se os petroleiros, massacrados, não decidissem suspender o movimento,
apesar de fragorosamente derrotados, as conseqüências seriam imprevisíveis. Isto
mostra o peso do jogo bruto e ditatorial usado pelo governo.
No auge da greve, a Rede Globo teve um veículo com explosivos apreendido pela Polícia Federal, próximo a uma refinaria (um novo Riocentro?). A tese
de mestrado de Frederico Lisboa Romão mostra, na página 396, onde se lê:
O dia 17.05 vai ser repleto de fatos favoráveis aos grevistas.
Surge a denuncia no jornal do Brasil (do mesmo dia) da apreensão
pela Polícia Rodoviária Federal de um veículo da Rede Globo contendo explosivos próximo a REVAP, o fato ganha notoriedade, a
deputada federal do PCdoB Jandira Feghalli cobra neste mesmo
dia investigação da polícia federal141. Um documento do Congres-
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so Nacional assinado por 25 congressistas, do PT, PDT, PC do B,
PPS, PMDB, PTB, PSDB, PFL, PP, solicita a intermediação do expresidente Itamar “...no sentido de abrir canais de negociação com
o Governo...”. Título da tese: [PT]: A greve do fim do mundo : petroleiros 1995 : a expressão fenomênica da crise fordista no Brasil
Autor(es): Frederico Lisboa Romão.
Parece que agora a Rede Globo e a mídia dominada vão recomeçar a campanha: a Revista ÉPOCA, da editora Globo, lançou uma matéria de sete páginas
em seu número de 13/06/2011, configurando uma retomada de campanha contra as estatais, os fundos de pensão e o Governo.
Eis o começo da matéria: “A queda do Muro de Berlim (está no Glossário)
parecia ter encerrado o debate sobre o tamanho do Estado na Economia. Com a
vitória de um sistema baseado na livre-iniciativa — o capitalismo — sobre outro
baseado no planejamento estatal — o socialismo —, a conclusão era cristalina: o
governo deveria limitar ao mínimo a regulação sobre as atividades privadas e cuidar (bem) dos serviços básicos, como saúde, educação, justiça e segurança” (outro slogan no Glossário)... Em setembro de 2008, porém, com a eclosão da crise
global, os governos de quase todo o mundo tiveram de injetar trilhões de dólares
para reanimar suas economias. Nos EUA, como em outros países, o Estado assumiu o controle de bancos, seguradoras e até mesmo montadoras de automóveis
à beira da falência (a revista não fala, mas foi o colapso da falácia neoliberal do
“Mercado”)... Vozes antes relegadas a um papel secundário no debate voltaram à
cena com ares de protagonistas. Uma delas, o economista americano Joseph Stiglitz, premio Nobel de economiaem2001, afirmou recentemente à Época: ”Não
é o tamanho do Estado que importa, é o que o Governo Faz””.
E a revista segue ressuscitando “slogans” e chega ao ponto fundamental:
”A interferência do Estado na economia via estatais, BNDES, e fundos de pensão
é tão intensa que durante a (nossa) pesquisa, ÉPOCA teve de atualizar dados de
muitas Companhias que receberam recentemente dinheiro do Governo...” “O
governo brasileiro é um dinossauro com apetite insaciável. Nunca tivemos um
capitalismo de estado tão evidente”.
Esta matéria está em sintonia com diversas publicações na Internet que
afirmam que o Governo dos EUA está empenhado em combater a intervenção
do Governo brasileiro na economia através das estatais e dos Fundos de Pensão.
Eles não querem que o Brasil se torne independente economicamente deles. O
Brasil é o seu maior celeiro de matérias primas. Uma prova recente dessa intenção: nós, conselheiros eleitos da Petros, fomos a Brasília para uma audiência
marcada com o diretor da PREVIC, autarquia que controla os fundos de Pensão.
Não pudemos falar com o diretor. Ele foi convocado para uma reunião com o
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Banco Mundial. O que tem a ver a controladora dos Fundos de Pensão com o
Banco Mundial? Teoricamente nada, mas é provável que faça parte do esquema
do governo americano para enquadrar os Fundos de Pensão.
Não resta dúvida de que, no momento, o alvo principal é a Petrobrás,
pois no projeto do Governo Lula ela será a operadora única do pré-sal. O lobby
internacional tentou mudar isto, mas não conseguiu. Mas eles nunca desistem e
como disseram no Wikileaks: “O projeto do Governo nos é desfavorável, mas o
mudaremos com o auxílio do IBP, ONIP e FIESP, com cuidado para não despertar o nacionalismo dos brasileiros”.
A GREVE DOS PETROLEIROS EM 1995
A primeira greve (ainda em 1994):
Cumprindo as determinações do III Congresso, a FUP entrega à Petrobrás sua pauta de reivindicação no dia 26 de agosto (sexta-feira), antecipando-se
à data-base que é setembro. Constavam da pauta o índice de reajuste de 112%,
incorporação das perdas de 26% em função dos planos econômicos, produtividade de 10%; pagamento das horas-extras-turno; reposição do efetivo e readmissão dos demitidos do sistema Petrobrás pela reforma administrativa de Collor;
reajuste mensal da inflação pelo ICV-Dieese, entre outras cláusulas. A Petrobrás se comprometeu a dar uma resposta no dia 30 de agosto (Primeira mão,
26/08/1994). No dia 29,
Este valor previa uma inflação para o mês de agosto de 5% conforme o
ICV-DIEESE, como a inflação foi de 2,86%, o índice reivindicado (pela FUP)
ficou em 108,36%.
No dia 05 de outubro, no Hotel Ritz na cidade de Juiz de Fora, em Minas
Gerais, ocorre reunião com o presidente Itamar Franco. Dessa reunião participam
Itamar, os ministros Delcídio Gomes (Minas e Energia), Marcelo Pimentel (Trabalho), Ciro Gomes (Fazenda) e Mauro Duarte (Secretaria Geral). Do lado dos
trabalhadores estão Vicentinho, Spis (coordenador geral da FUP), além de Geraldão, Maurício e Moia, os dois primeiros dirigentes da FUP e o último dirigente
sindical de Cubatão. Ao fim da reunião, foi feito um acordo chamado Termo de
Entendimento, que permitiu a suspensão da greve no mesmo dia 05. O Termo
de Entendimento incluía 13,59% de reajuste, a não demissão ou punição dos
grevistas. (os 13,59% eram iguais à proposta inicial da Petrobrás).
... ‘‘Uma dessas reuniões com o Ministro do Trabalho, Pimentel e depois
com o Ministro das Minas e Energia, Delcídio Gomes, começou às 9h, no dia 9
de novembro, terminou às duas horas da manhã do dia 10/11/94. Aí saiu o acordo
chamado Termo de Acordo, assinado por mim e pelo Delcídio, sendo que ele assinou pelo Ministério de Minas e Energia e pela Petrobrás. Uma cláusula do dissídio
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era discutida com o Ciro, outra com o Marcelo Pimentel. Eles participaram da elaboração desse acordo. Quem datilografou o acordo foi o advogado da Petrobrás e
o Clotário, e não houve greve... (Spis apud Lucena, 1995). Em função de ter havido a assinatura do Acordo, a FUP encaminha a suspensão da greve marcada para
começar naquele dia. No dia seguinte à assinatura do acordo ele já é bombardeado
pela imprensa. As notícias dão conta de o acordo ter sido feito à revelia da empresa
(Petrobrás). Chega-se a veicular um possível pedido de demissão de Joel Mendes
Rennó por discordar do acordo (FSP, 11/11/1994). A partir daí uma série de
desencontros começam a acontecer e o novo acordo mais uma vez não será
cumprido”.
No ano seguinte, FHC aproveitou para provocar os petroleiros, tendo um
dos ministros do STF, Almir Pazzianoto, seu aliado, tomado uma posição radical
e até declarado que os petroleiros estavam sendo feitos de palhaços. Pura provocação. Os ânimos foram sendo exaltados, tudo como planejado, e culminou com
a greve de maio de 1995. Antes de a greve eclodir, fizemos uma carta para a FUP
alertando para o perigo de uma greve fora da data do dissídio, o que poria os
petroleiros em situação jurídica vulnerável. FHC havia voltado de uma reunião
de uma semana nos EUA e havia recebido as instruções para agir. A FUP respondeu: “a greve é irreversível os petroleiros estão indignados. Temos que entrar para
coordenar e evitar abusos”.
Na fase adiantada da greve, o deputado Ariosto Hollanda, do PSB, mas
secretário de Ciência e Tecnologia do Governo Jereissati — do Ceará —, preocupado, nos convidou para falar com o Governador tentando reabrir as negociações. Havia tropas nas refinarias. O desfecho era sombrio e imprevisível. Falei
para o Ariosto que não cabia à AEPET discutir acordo coletivo, mas à FUP.
“Então convida a FUP para vir, mas venha junto, por favor”, ele disse. Falei tudo
com o coordenador da FUP e ele, com má vontade, mandou um dirigente, o
Humberto, que era do PCdoB e, na ocasião, oposição na FUP.
A conversa com Tarso Jereissati foi boa. Ariosto o havia colocado bem a
par da situação e dos altos riscos envolvidos. Por quatro horas discutimos uma
saída para a crise. Por fim, houve uma boa idéia: o Governador iria estar com
FHC no dia seguinte e cobraria dele, com vigor, a abertura do diálogo com os
petroleiros. Para que essa cobrança fosse reforçada, os petroleiros iriam mostrar
sua boa vontade escolhendo uma das instalações menos importante para voltar
ao trabalho. Assim, se FHC desse a desculpa de que eles estavam radicalizados,
Tasso poderia ter o argumento da boa vontade deles e FHC ficaria sem saída.
Voltamos a Brasília animados. O grande perigo poderia estar se reduzindo. Fomos falar com a FUP e ficamos entre surpresos e estarrecidos. “Porra nenhuma! Vamos é derrubar esse FDP, a CUT vai nos apoiar com uma greve geral e ele
vai cair”, disse o coordenador. A CUT, por seis votos a dois, votou contra a greve

‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

111

geral e os petroleiros foram massacrados. O TST estabeleceu uma multa de R$
100.000,00 por dia de greve, absurda, levando os Sindipetros de todo o Brasil a
uma situação de inviabilidade. Esse massacre levou a uma derrocada do sindicalismo brasileiro. “Se o segundo maior sindicato do País sofreu essa derrota, o que
nós sindicatos menores podemos fazer?” O sindicalismo brasileiro perdeu toda
a sua força e FHC passou o trator sobre a Constituição e a Soberania Nacional.
Desmontou o País e não sofreu resistência de um dos carros-chefes dos movimentos sociais. Conforme fora estrategicamente planejado.
... No dia 02.06 (sexta-feira), percebendo não haver mais nenhuma chance de negociação e reconhecendo que a cada hora que passava mais bases suspendiam a greve, a FUP comunica às suas bases, que: “De posse do quadro nacional
de hoje, onde apesar de ainda haver muita disposição em algumas refinarias, a
realidade da maioria das bases aponta um caminho que não marca para a continuidade de uma greve forte na categoria, e de que é necessário mantermos a
nossa unidade nacional para que não haja divisão, e ainda de que não vemos
perspectiva de que possamos encontrar negociação por dentro da greve, a análise
da direção da FUP, por unanimidade, é de que devemos SUSPENDER O MOVIMENTO, MANTER O ESTADO DE GREVE e indicar a 3a feira (06.06)
para data de inicio das negociações com a companhia”.
Era o fim da Greve! Os petroleiros não ganharam nada e o sindicalismo brasileiro estava desmantelado. Eliminou-se um dos principais focos de
resistência às reformas de FHC.
Esta foi a primeira posição estranha da FUP contra a categoria. Depois,
no Governo Lula, ela completou a guinada. Passou a ser um braço do Governo,
apoiando a Petrobrás e a Petros na traição da categoria, tanto ativos quanto aposentados. Metade de seus dirigentes passou a ocupar cargos de gerência na Petrobrás e na Petros. A outra metade ficou na fila. Assim, com base em informações
do Dieese, de 1994 a 2003 o salário dos petroleiros perdeu cerca de 90%. Mas
as perdas por fraudes salariais continuaram no Governo Lula. Essas perdas penalizaram mais os aposentados, mas os ativos também vêm perdendo, a ponto do
salário inicial da Petrobrás ser inferior à metade do salário das grandes estatais.
FERNANDO HENRIQUE INICIA O ATAQUE À CONSTITUIÇÃO
E À SOBERANIA
Sob esse rolo compressor de FHC, a AEPET esteve todo o tempo em Brasília, mas com muito menos poder de fogo do que na época de Itamar – quando
iam, em média, 15 pessoas por semana, por conta da Petrobrás. O diretor da
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AEPET, Argemiro Pertence se mudou para Brasília, por sua própria conta e eu,
já contando tempo para isto, me aposentei e parti para lá, todas as semanas, por
conta da AEPET. Mas, mesmo que todo o grupo anterior pudesse ter ido, não
teria tido êxito, pois o neoliberalismo estava no auge, a mídia domada estava a
todo vapor defendendo as reformas e FHC jogou pesado, usando todo o arsenal dos processos de pressão: liberação de emendas, compra de votos, mensalão,
barganha de cargos, e outras manobras ilegais que, infelizmente, continuaram no
governo Lula. Vejam abaixo as suas mudanças na ordem econômica:
AS CINCO MUDANÇAS NEOLIBERAIS DA ORDEM ECONÔMICA PROMOVIDAS POR FHC NA CONSTITUÇÃO DE 1988:
1) Mudou o conceito de empresa nacional. A Constituição de 1988
havia estabelecido uma distinção entre empresa brasileira de capital nacional e
empresa brasileira de capital estrangeiro: as empresas de capital estrangeiro só
poderiam explorar o subsolo brasileiro (minérios) com até 49% das ações das
companhias mineradoras. A mudança de conceito enquadrou todas as empresas
como brasileiras. A partir dessa mudança, as estrangeiras passaram a poder possuir 100% das ações. Ou seja, foi escancarado o subsolo brasileiro para as multinacionais, muito mais poderosas financeiramente do que as empresas nacionais.
A Companhia Brasileira de Recursos Minerais havia estimado o patrimônio de
minérios estratégicos brasileiros em US$ 13 trilhões. Apenas a companhia Vale
do Rio Doce detinha direitos minerários de US$ 3 trilhões. FHC vendeu essa
companhia por US$ 3 bilhões, um valor inferior a um milésimo do valor dos
seus direitos. Hoje, ela lucra um valor dessa compra por semestre;
2) Quebrou o monopólio da navegação de cabotagem, permitindo que
navios estrangeiros navegassem pelos rios brasileiros, transportando nossas riquezas, sem qualquer controle, principalmente minérios e biodiversidade. Nos
EUA essa navegação só pode ser feita por navio do país e sua tripulação tem de
ser formada de americanos natos;
3) Quebrou o monopólio das telecomunicações, para privatizar a Telebrás por um preço abaixo da metade do que havia gastado na sua melhoria nos
últimos três anos, ao prepará-la para ser desnacionalizada. Recebeu pagamento
em títulos podres e privatizou um sistema estratégico de transmissão de informações. Desmontou o Centro de Pesquisas da empresa, o CPQD de Campinas
e abortou vários projetos estratégicos em andamento, como o capacitor ótico, a
fibra ótica e a TV digital, já em estágio bem avançado. A equipe foi desmontada
e o Brasil teve de comprar do exterior;
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4) Quebrou o monopólio do gás canalizado e entregou a distribuição a
empresas estrangeiras. Um exemplo é a estratégica Companhia de Gás de São Paulo, a COMGÁS, que foi vendida a preço vil para a British Gas e para a Shell. Não
deixaram a Petrobrás participar do leilão através da sua empresa distribuidora. Mais
tarde, abriu parte do gasoduto Bolívia-Brasil para aquele concórcio e para a Enron,
com ambos pagando menos da metade da tarifa paga pela Petrobrás, cuja tarifa tem
o preço baseado na construção do Gasoduto, enquanto que os outros pagam uma
tarifa baseada na taxa de ampliação do gasoduto, metade da taxa de construção. A
AEPET publicou livreto mostrando que, da forma como foi concebido, o Gasoduto era ruim para a Bolívia e para o Brasil e péssimo para a Petrobrás.
5) Quebrou o Monopólio Estatal do Petróleo, através de uma emenda
à Constituição de 1988, retirando o parágrafo primeiro, elaborado pelo diretor
da AEPET, Guaracy Correa Porto, que estudava direito e contou com a ajuda de seus professores na elaboração. O parágrafo extinto era uma salvaguarda
que impedia que o governo cedesse o petróleo como garantia da dívida externa
do Brasil. O México fez isto e perdeu ¾ da sua reserva de 1998 a 2003. FHC
substituiu esse parágrafo por outro, permitindo que as atividades de exploração,
produção, transporte, refino e importação fossem feitas por empresas estatais ou
privadas. Ou seja, o monopólio passou a poder ser executado por várias empresas
— não mais por uma única —, mormente pelo cartel internacional. Monopólio
significa executante único.
A AEPET lutou muito contra essas mudanças, embora com poder de fogo
muito pequeno em relação ao rolo compressor montado por FHC no Congresso
Nacional.
O GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL
Ainda no governo Itamar Franco, a empresa americana Enron junto com
a British Gás, a Repsol e a Shell fizeram um forte lobby, através de FHC, para
que a Petrobrás construísse o gasoduto com os seus recursos, financiando-o para
elas. Ocorre que essas empresas tinham reservas na Bolívia e o único mercado
possível era o Brasil. Mas o gasoduto era inviável economicamente, pois tinha
uma taxa de retorno de 10% ao ano e custos financeiros de 12% ao ano. Assim,
foi a Petrobrás forçada a retirar recursos da Bacia de Campos, onde a taxa de
retorno era de 80% ao ano, em média, e aplicar nesse projeto, o que, na época,
classificamos como o pior projeto da historia da Petrobrás. A AEPET fez uma
campanha muito forte, tendo editado um livreto explicativo sobre o tema. Da
forma como foi implantado, o projeto era ruim para a Bolívia, pois ela só recebia
18% pelo gás produzido; era ruim para o Brasil, que passou a usar um insumo
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energético poluente em detrimento de usinas hidrelétricas, pago em moeda forte
e controlado por multinacionais. Para a Petrobrás foi péssimo. Além de antieconômico, o contrato obrigava a empresa a assinar uma cláusula de “Take ou
Pay”, ou seja, mesmo não havendo para quem vender, ela era obrigada a comprar
a quantidade contratada. Assim, durante 10 anos, ela importou cerca de 15 milhões de m3 por dia e era obrigada a pagar 25 milhões.
Depois de todo esse prejuízo, a ANP, dirigida por David Zilberstajn obrigou a Petrobrás a ceder parte do gasoduto para a Enron e para a British Gás, com
o consórcio das duas pagando valores bem menores que os pagos pela Petrobrás.
A Comgás, maior distribuidora de gás do País, foi leiloada pelo então secretário
Zilbertajn e foi adquirida pela Shell e pela British, sendo que a Petrobrás Distribuidora foi impedida de entrar no leilão.
O EMBATE COM ROBERTO CAMPOS E AS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Em 1995, durante uma audiência pública para discutir a proposta do Governo que iria mexer na Constituição, estivemos eu e um representante da FUP
numa audiência pública para apresentar nossa posição contrária a essa mexida.
Fizemos ambos uma boa palestra e, durante a nossa falação, o deputado Roberto
Campos espalhava um monte de papéis sobre a mesa do plenário e olhava para
nós com um olhar ameaçador como se dissesse: “vou trucidar vocês”. Tranqüilos,
pois conhecíamos todas as falácias e sofismas que ele publicava na mídia, ficamos
aguardando a sua intervenção. Roberto Campos falou por 29 minutos marcados
por mim no relógio, enquanto procurava alertar o presidente da sessão, deputado
Alberto Goldman, de que iria querer o mesmo tempo para resposta. Ele concordava, contrariado com o falatório interminável de Roberto Campos.
Quando Campos terminou, eu usei o mesmo tempo e fui desmontando
ponto por ponto as assertivas falaciosas e sofismáticas dele. Quando terminei, Roberto Campos, muito zangado declarou: “Vocês da AEPET têm a mania de achar
que têm o monopólio do patriotismo. Quero dizer a vocês que eu também sou um
patriota”. Respondi: “Sabemos que o nobre deputado e o insigne Barbosa Lima Sobrinho são os dois maiores patriotas do nosso País. Só que vocês defendem pátrias
diferentes”. Campos, agora indignado, pegou os seus papéis e saiu sem ver o resto
da audiência, que durou sete horas, devido as perguntas e respostas.
Levamos também o ex-Ministro Aureliano Chaves para outra audiência.
Aureliano deu uma verdadeira aula de patriotismo e defesa da Soberania Nacional. Falou e respondeu perguntas durante sete horas seguidas, tendo repreendido o próprio filho, do PSDB, que defendia as mudanças de FHC. O LAMENTÁVEL DESSAS AUDIÊNCIAS É QUE O RELATOR DA MATÉRIA
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NA CÂMARA, DEPUTADO PROCÓPIO LIMA NETO NÃO SE FAZIA
PRESENTE. APARECIA NA ABERTURA E SE AUSENTAVA COM 15 MINUTOS, OU SEJA, LIMA NETO JÁ TINHA O RELATÓRIO PRONTO,
REDIGIDO PELO LOBBY.
1997 A PROPOSTA DE FHC VIROU LEI DO PETRÓLEO,
A 9478/97
Tendo violado a Constituição Federal no seu artigo 177, § 1º que, em
1988 fora redigido pelo diretor da AEPET, Guaracy Correa Porto, FHC substituiu esse parágrafo por outro que retirou a exclusividade da Petrobrás de executar
o monopólio da União, abrindo a porteira para empresas privadas, mormente
estrangeiras, produzirem o petróleo nacional. Para regulamentar a mudança ele
enviou um projeto de Lei que acabou se transformando na Lei 9478/97.
Essa Lei, elaborada no auge do neoliberalismo, é uma lei ordinária em
todos os sentidos, pois ela apresenta incoerência em vários dos seus artigos como,
por exemplo: o artigo 3º diz que as jazidas de petróleo pertencem a União; o
artigo 21 diz que o produto da extração do petróleo pertence à União. Mas o artigo 26, fruto de intenso trabalho do “lobby”, diz que quem produzir o petróleo
passa a dono dele. Os dois primeiros artigos obedecem à Constituição. O terceiro
a contrapõe totalmente. Há outros artigos perniciosos, como o artigo 64, que
foi posto para permitir que se transformassem as unidades de negócio (que o
Reischstul, depois dividiu a empresa em 40 delas) em subsidiárias para posterior
privatização e/ou desnacionalização.
O então deputado Elizeu Rezende foi o relator dessa matéria. Procuramos
o deputado até na sua residência, em Belo Horizonte, junto com a FUP e outras
entidades dos movimentos sociais. Mas acho que foi pior. Tudo que apontávamos de ruim, o deputado pedia sugestão por escrito e piorava o projeto. Por
exemplo: o artigo 26 dizia: “conferindo-lhe a titularidade desses bens (petróleo)
após extraídos”. Titularidade era bem melhor do que “propriedade”, que foi a
palavra que o deputado colocou no lugar de titularidade e entregou o petróleo
para quem o produzisse.
Para piorar ainda mais a situação, FHC emitiu o decreto 2705/98, que estabeleceu as faixas para o pagamento das Participações Especiais: até 95.000 barris
por dia, o produtor paga zero. A partir de 95.000 barris começa a pagar 10% e
chega a no máximo 40% do óleo-lucro, ou seja, abate-se do petróleo produzido
os custos de produção e os royalties, aplicando-se os percentuais sobre o restante.
Com isto, o produtor paga à União, em dinheiro, no máximo 7% do óleo total
produzido. Como essa medição é por campo, as multinacionais todas produzem
menos de 95.000 barris por dia. Logo, nada pagam de participação especial. Tam-
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bém não pagam imposto de exportação, dádiva concedida pela Lei Kandir. No
mundo, os países exportadores recebem, em petróleo, a média de 84% do óleo
lucro. Lembro que nos países do Oriente Médio, o custo de produção é baixíssimo e 84% do óleo lucro é um valor acima de 70% para os países produtores.
Batalhamos muito contra esse entreguismo que assola o Brasil.
PROCESSO CONTRA OS LEILÕES
Implantada A Lei 9478/97, a Agência Nacional do Petróleo – ANP foi
entregue ao Genro de FHC, David Zilberstajn, que, ao assumir, declarou em alto
e bom som para um auditório lotado de dirigentes de empresas multinacionais
ou seus representantes: “O petróleo agora é vosso”. E cumpriu, pois ao dividir
os blocos para licitação, estabeleceu suas áreas com um valor 220 vezes maior do
que a dos blocos licitados no Golfo do México. Tal era a pressa para entregar o
ouro negro.
E o processo de licitação começou com uma série de irregularidades, entre
elas a não realização de audiências publicas para preparação dos leilões. Em face
disto, a AEPET entrou com ações judiciais contra esses leilões. Chegamos até o
terceiro leilão, quando estas irregularidades foram sanadas. Tais leilões encontram-se “sub-judice”, mas a justiça dificulta muito as nossas ações. Já no Governo
Lula entramos com ações contra o sexto e o oitavo leilões.
O ACORDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS - AMI
Em 1998, 25 entidades dos movimentos sociais, como CNBB, OAB,
MODECOM, CORECON, e outras, procuraram a AEPET e solicitaram que
ela fosse representá-las num Congresso em Paris. Estava para ser votado na
OCDE (28 países mais ricos do mundo e o México) um acordo multilateral
— internacional — de alta periculosidade: o Acordo Multilateral de Investimentos – AMI. Era um acordo com o qual as corporações internacionais tentavam
submeter os Governos de todos os países aos seus domínios. Puseram no papel
toda a sua ânsia de dominação do mundo, em favor de seus interesses. A CNBB
fez um livreto explicando a perversidade desse acordo, o qual era um documento
de 107 páginas, em inglês, e que tinha vários pontos negativos. Neles, há três de
incrível negatividade. São eles:
1)	Os investidores teriam o direito de investir em qualquer setor, área ou
atividade em todos países do mundo, sem nenhuma restrição;
2) Qualquer restrição ou dificuldade que pusesse em risco o lucro atual
ou futuro do investidor dava a ele o direito a uma ação judicial indenizatória;
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3)	O foro de decisão da ação judicial era no país do investidor e não no
da vitima, o país hospedeiro.
O critério de análise da restrição que prejudicava o seu lucro era do investidor. Era ele que avaliava se uma determinada ação do governo ou da sociedade
o prejudicava — item 2. Ou seja, os investidores legislariam em causa própria.
Esse tratado, se aprovado, valeria por trinta anos e poria os governos de joelhos
aos pés das corporações multinacionais.
Aquelas 25 entidades brasileiras solicitaram a AEPET que as representasse
num encontro que ocorreria em Paris, comandado por organizações de vários
países contrárias a esse monstruoso acordo. Assim, viajei para Paris levando comigo a Carta das Nações, documento contrário ao acordo, pois defendia, entre
outros, a autodeterminação e a soberania dos povos, aprovadas na ONU por 140
votos a 6. Fizemos um movimento muito bem coordenado que acabou levando
o primeiro ministro francês, Lionel Jospin a votar contra a aprovação do acordo.
Jospin propôs que o assunto fosse discutido no ano seguinte, na rodada do milênio a ser realizada em Seattle – EUA, em novembro de 1999. Jospin, com essa
atuação — que desafiou o sistema — enterrou sua carreira política para sempre.
Em julho de 1999, a organização francesa ATTAC (Associação para Taxação das Operações Financeiras e Apoio aos Cidadãos) convidou a AEPET e
mais 14 representantes de entidades brasileiras para participar de um congresso
internacional contra a rodada do Milênio. Haveria a participação de 150 entidades de 72 países. Na noite do segundo dia desse Congresso, reunido com os
demais participantes brasileiros, eu apresentei a minha frustração com o conclave, pois sentia que aquela movimentação toda de cerca de duas mil pessoas não
iria a lugar nenhum. O nosso coordenador, Antonio Martins, perguntou se eu
teria alguma sugestão. Respondi que minha proposta era que todas as entidades
presentes se esquecessem de todas as demais lutas e a partir daquele congresso até
novembro, se concentrassem na luta pela não realização da rodada.
Martins me inscreveu numa reunião que contaria com as principais lideranças mundiais, onde eu teria a oportunidade de apresentar a proposta. Assim
o fiz, lembrando que se essa rodada ocorresse, as multinacionais estavam preparadas com equipes fortíssimas, em todas as áreas, e implantariam o AMI. Assim,
a partir de novembro de 1999, não haveria mais por que lutarmos. Elas seriam
senhoras do mundo. Ao final da fala, a proposta foi aprovada por aclamação e
com todos os participantes ovacionando-a de pé. A partir daquele Congresso, a
internet ficou lotada de mensagens contra a (mal)dita rodada do milênio.
Em novembro/99 fomos a Seattle e participamos junto com os movimentos sociais mundiais e com o povo nas ruas para impedir que os participantes
da rodada tivessem acesso ao local da sua realização. Apesar de toda a violência
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dos policiais, com bombas de gás lacrimogêneo, cassetetes e prisões, a rodada foi
suspensa. O mundo deixou de ficar refém das corporações. Foi uma bela vitória
das entidades que lutam contra o neoliberalismo e em defesa dos povos.
A PRIVATIZAÇÃO DA VALE DO RIO DOCE
Em 6 de maio 1997, a Vale do Rio Doce foi privatizada, após terem cercado com grade de ferro toda a praça em volta da Bolsa de Valores, rebocarem o
carro de som com parlamentares em cima e jogarem bomba de gás lacrimogêneo
numa barraca dos sem-terra com criança dentro. Eu era um dos vice-presidentes
do MODECON – Movimento de Defesa da Economia Nacional, presidido por
Barbosa Lima Sobrinho e que contava com quarenta entidades dos movimentos
sociais.
Numa das reuniões da entidade, sugeri que nós substituíssemos a bandeira
brasileira pela americana, no BNDES, em protesto, pois aquele banco atendia
muito mais aos interesses americanos do que os do Brasil. Essa idéia foi aprovada
por aclamação e eu, Paulo Ramos e um jornalista ficamos incumbidos de concretizar a idéia. Mandei fabricar uma bandeira americana pela AEPET e, assim
que ela ficou pronta, partimos para a ação. A bandeira ficava junto à Avenida
Republica do Paraguai. Foi fácil. Baixamos a bandeira brasileira e hasteamos a
americana. O jornalista trouxe um fotógrafo que registrou a operação e teve o
direito de vender as fotos para quem quisesse. No dia seguinte, a foto saiu em
vários jornais, na primeira página. Houve uma repercussão excelente do nosso
protesto. Barbosa Lima ficou muito feliz.
O Deputado Paulo Ramos, que chegara um pouco atrasado na troca das
bandeiras, sendo advogado, me disse: “guarde bem esta bandeira do Brasil porque eles podem nos processar por roubo dela e podem me prejudicar na próxima
candidatura”. Dito e feito: três meses depois, fomos chamados à Polícia Federal
para depor, sob a acusação: roubo da Bandeira do Brasil.
No meu depoimento contei ao delegado quais eram as nossas razões: “foi
uma forma de protesto contra a venda de um patrimônio da nossa Nação, que foi
vendida por US$ 3 bilhões e tinha, só de direitos minerários, cerca de US$ 3 trilhões, segundo técnicos da CPRM. Nosso ato foi aprovado por todas as quarenta
entidades do MODECOM e teve o aval de Barbosa Lima Sobrinho. FHC está
entregando o nosso País”. O Delegado perguntou se eu havia guardado a bandeira. Confirmei e ele marcou um dia para eu devolve-la. Nesse dia, após receber a
bandeira de volta o delegado nos parabenizou pela luta e se ofereceu para ajudar
no que fosse necessário, dando-me o seu cartão de visita. Temos a declaração do
recebimento da bandeira na AEPET.
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O PREJUIZO DA PETROBRÁS E A CONTA PETRÓLEO
Durante 25 anos a AEPET denunciou que a Petrobrás, sob determinação
do Governo Federal, comprava petróleo no exterior a US$ 25 por barril, em
média, e era obrigada a vender no mercado nacional, para as distribuidoras, por
US$ 14. Essa perda era contabilizada numa conta chamada “conta petróleo”,
que chegou ao montante de US$ 15 bilhões, sempre com promessa do Governo
de ressarcir a Petrobrás. Apesar da grita da AEPET, esse absurdo durou 25 anos
e a conta jamais foi paga. Sumiu da contabilidade, prejudicando os acionistas
minoritários e o País. Em 1999, como FHC trabalhava diuturnamente para desnacionalizar a empresa, tendo inclusive tentado mudar o nome para Petrobrax, e
querendo entregá-la lucrativa, “atrativa” e enxuta, eliminou a aberração por meio
de manobra contábil. Foi essa a principal razão de a Companhia passar a dar
lucros fabulosos, como é próprio do setor petróleo, e não as falaciosas afirmações
dos neoliberais de que a Lei 9478/97 foi o que propiciou os lucros da Petrobrás.
A Petrobrás também subsidiou e viabilizou o Proálcool. Alem de ceder os
tanques e dutos para armazenagem e transporte, a companhia dava R$ 1,44 bilhão por ano de subsídios, pois o álcool tinha um custo para ser fabricado muito
superior ao da gasolina. Esse subsídio ia para a conta álcool, que ultrapassou os
R$ 5 bilhões e também desapareceu contabilmente. Jamais foi paga.
FHC RETOMA O PROPÓSITO DE DESNACIONALIZAR
A PETROBRÁS
FHC retomou o processo iniciado por Collor e interrompido por Itamar: a sugestão do Credit Suisse de privatização da Petrobrás voltou com tudo. A
AEPET trabalhou para impedir esse processo de desnacionalização, subsidiando
a ação judicial movida pelo Sindipetro-RS contra a entrega/doação da Refap
para a Repsol, interrompendo o processo. Reichstul dividiu a Companhia em 40
Unidades de Negócio que, pela Lei 9478/97, artigo 64, poderiam ser convertidas
em subsidiarias e privatizadas. A REFAP seria a primeira vítima. O golpe se daria
através de uma troca de ativos, em que a Repsol cederia US$ 500 milhões em
ativos seus e a Petrobrás outros US$ 500 milhões. Formariam assim, uma terceira
empresa, REFAP S/A, privatizada. Quando analisamos os ativos oferecidos, vimos que os ativos da Repsol valiam menos de US$ 200 milhões. E os ofertados
pela Petrobrás mais de US$ 2 bilhões. Nesse cálculo, estimamos um dos ativos
da Petrobrás (30% da REFAP) em US$ 600 milhões. Agora, eles foram recomprados por US$ 800 milhões, confirmando nossa previsão. A liminar dessa ação,
ganha em primeira instância, interrompeu o processo perverso de desnacionalização da Petrobrás. A próxima vítima seria a REDUC. Depois as plataformas.
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A PETROBRAX
Quando Reichstul, em 1999, trabalhava pela desnacionalização da Petrobrás, convidou a AEPET e a FUP para nos comunicar as providências de mudança de nome da Companhia. Falou das vantagens, entendendo que a medida
facilitaria aos “gringos” a pronúncia do nome da empresa (o que seria sua nova
aquisição). Eu e o Diretor da AEPET, Argemiro Pertence, na ocasião, perguntamos se ele havia se dado conta de que estaria rasgando a segunda Bandeira do
Brasil, ao que ele respondeu: “convidei vocês para comunicar um fato e não para
lhes pedir opinião”. Respondemos: “então, presidente, prepare-se para arcar com
as conseqüências”. Saímos da reunião e disparamos a informação para os jornalistas nossos conhecidos e colocamos no AEPET Direto — nosso informativo
eletrônico diário, bem como em nossos boletins. A mídia toda repercutiu a matéria. A reação nacional foi grande e Reichstul acabou voltando atrás e cancelando
a insidiosa iniciativa. A Nação brasileira se apercebeu do golpe e mostrou a sua
indignação. O presidente Reichstul em pouco tempo se tornou “ex-presidente”.
Aliás, Reichstul foi um péssimo presidente: desmontou a equipe de planejamento estratégico da Petrobrás, substituindo-a pela empresa americana Artur
D Little. Um desastre. A empresa levou a Petrobrás a comprar refinarias velhas na
América do Sul e até uma nos EUA, com um passivo ambiental imenso. Definiu
um novo plano de previdência, PPV, e dividiu a Petrobrás em quarenta unidades
de negócio a serem privatizadas. Além disto, Reichstul conseguiu a ocorrência de
62 acidentes da Petrobrás em 2,5 anos contra uma média histórica de menos de um
acidente por ano. Muitos desses acidentes, a nosso ver, foram sabotagens, inclusive
o da P36. Nós solicitamos à Marinha e ao Ministério Publico que investigassem a
respeito dessa hipótese. Lamentavelmente, nenhuma investigação foi feita.
Reichstul foi o comandante da troca de ativos com a Repsol, em que a REFAP foi, de forma parcial, privatizada e que deu um prejuízo à Petrobrás de mais
de US$ 2 bilhões. A ação do Sindipetro–RS, subsidiada por nós, sustou essa e as
demais privatizações. Outra das facetas de Reichstul: a empresa Marítima havia
contratado sete plataformas de perfuração para trabalhar para a Petrobrás. Ela estava atrasada e sujeita a uma multa de centenas de milhões de dólares, que se consumaria em um mês. O que fez Reichstul? De forma atabalhoada (proposital?),
cancelou os contratos, dando à Marítima o direito de se safar da inadimplência e
das multas e ainda processar a Petrobrás pedindo US$ 2 bilhões de indenização
por cancelamento unilateral de contrato. Chegou a ganhar na 1a instância. Perdeu no STJ. Reischstul dobrou a gratificação dos gerentes e a quantidade deles,
ganhando apoio para suas falcatruas. Deu ainda aos gerentes um poder de decisão muito grande, podendo contratar empresas e pessoas terceirizadas. Cooptou
a maioria para efetivar o processo de desnacionalização da empresa.
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2001, Reichstul, desgastado, dá lugar a Francisco Gros que, ao assumir
a presidência da Petrobrás, num discurso em Houston, EUA, declara que na sua
gestão, “a Petrobrás passará de estatal para empresa privada, totalmente desnacionalizada”; compra 51% da petroleira Pecom, da Argentina, por US$ 1,1 bilhão,
embora a dita empresa tenha declarado, publicamente, um déficit de US$ 1,5
bilhão; cria um sistema para mascarar acidentes nos quais os acidentados não os
possam reportar; tenta implantar um plano de Benefício Definido no Fundo de
Pensão – Petros.
Faz, ainda, um contrato de construção de duas plataformas com a Halliburton, com uma negociação obscura, sem concorrentes, que resulta, além de
um emprego maciço de mão-de-obra estrangeira, em dois atrasos superiores a
um ano e meio. Estes atrasos fizeram com que, pela primeira vez na história da
Petrobrás, houvesse uma queda de produção, fato ocorrido em novembro de
2004. Apesar desses atrasos, a Halliburton nada pagou de multa e ainda ganhou
cerca de US$ 500 milhões de adicionais da Petrobrás, em tribunal americano. A
AEPET denunciou esses fatos REITERADAMENTE.
A VENDA DAS AÇÕES DA PETROBRÁS
Em 2000, depois de seis empresas estrangeiras ficarem mais de um ano
no 12º do Edifício sede da Petrobrás, fazendo desfilar os gerentes com todas as
informações que quisessem, analisando todos os dados estratégicos da Petrobrás,
Reischstul, numa grande encenação, como se fosse preciso algum marketing,
levou Pelé para a bolsa de Nova Iorque objetivando a “venda” de ações da PETROBRÁS. Em duas etapas foram vendidos 36% das ações por US$ 5 bilhões,
quando elas valiam mais de 15 vezes esse valor, sem contar as reservas do pré-sal
a que esses acionistas passaram a ter direito, sem nada terem pagado por elas. Foi
uma doação do patrimônio potencial brasileiro. Até então, no País, entregara-se
o que já fora ou estava sendo produzido. No contexto petróleo, com a venda das
ações, passou-se a entregar o que ainda será produzido. Um caso típico de entrega
hereditária.
E VEIO O GOVERNO LULA
2003 - Durante o governo de transição FHC - Lula, estivemos com a então
futura Ministra Dilma Roussef, que nos perguntou sobre como acabar com o 5º
leilão de áreas petrolíferas. Respondemos que seria difícil interrompê-lo, dado o estágio avançado do leilão. Sugerimos que ela usasse todos os esforços na eliminação
dos leilões seguintes e ela respondeu que isto era ponto pacífico no governo Lula.
Um mês depois, emitiu uma resolução em nome do Conselho Nacional de Política
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Energética, a de número 8, mandando prosseguir com as licitações usando argumentos infundados. Era o lobby internacional monitorando o novo Governo através da sua Ministra das Minas e Energia. Bem depois, quando o Governo aprontou
as propostas para o novo Marco Regu-latório, Dilma (Casa Civil) e Lobão (Minas e
Energia) foram aos EUA mostrar os projetos aos representantes do Governo americano, antes deles serem remetidos para o Congresso Nacional.
A SUBSTITUIÇÃO DOS DIRETORES DA PETROBRÁS
Por ocasião da formação da diretoria da Petrobrás, o deputado Luciano
Zica foi encarregado de montar a nova Diretoria, por ser petroleiro. Procuroume e pediu ajuda da AEPET para tal. Eu disse a ele que a AEPET NÃO INDICA NOMES, só indica perfil para cargos na Petrobrás. Dois dias depois Zica
me procurou e disse apavorado: “Se você não me ajudar eu vou fazer bobagem,
pois eu procurei a FUP e eles não conhecem as pessoas. Me ajude como pessoa
física, como Siqueira”. Vendo o perigo da situação eu aceitei ajudar, desde que
ele mantivesse sigilo. Dentro desse acordo ele me disse que só podia substituir
três diretores e manter os outros três. Escolhi os três para sair e os que ficariam.
Depois apontamos os substitutos dos que sairiam.
O hilário dessa história é que várias pessoas, mesmo sem saber que eu
estava ajudando o companheiro Zica, me ligavam se oferecendo para cargos e
eu sempre respondia que a AEPET e eu não tínhamos nada com as nomeações.
Durante vários dias eu recebia mais de 20 ligações por dia. Minha esposa ficava
espantada e até revoltada. Não tinha hora certa. Algum tempo depois, com
tudo acertado, esses “ligadores” me esqueceram completamente. Até, às vezes,
fingem que não me conhecem. Achei isto bom por me permitir conhecer melhor o caráter dessas pessoas.
AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI
Quando, em 1997 foi aprovada a Lei 9478/97, consultamos vários constitucionalistas sobre a inconstitucionalidade do seu artigo 26 — aquele que atribuiu
a propriedade do petróleo a quem o produzisse — enquanto que a Constituição
Federal dizia que ele era monopólio da União. Todos afirmavam que estávamos
certos. Mas esses mesmos juristas diziam que esperássemos um momento mais
oportuno, porque o presidente Fernando Henrique contava com o voto favorável
de 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal.
Em 2005, tendo o Governo Lula mudado 4 dos 11 ministros do STF, a
AEPET resolveu entrar com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) do
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referido artigo 26, através do governador Roberto Requião. Esperávamos que
o governo, agora, aproveitasse o pretexto para rever os estragos de FHC. Ledo
engano. Tendo sido acolhida a ADI pelo Ministro Ayres de Britto, que inclusive
concedeu provimento a uma ação cautelar que suspendia o 6º leilão de áreas petrolíferas, fomos surpreendidos com o mandato de segurança do governo, através
da Advocacia Geral da União, que derrubou na calada da noite, através de ato
monocrático do presidente do STF, Nelson Jobim, com apoio do Governo, a
cautelar concedida pelo ministro Ayres de Britto.
Quanto a ADI em si, obtivemos um voto magistral do Relator, ministro
Ayres de Brito e, em seguida, do Ministro Marco Aurélio Mello. A partir daí,
entrou em campo o “lobby” que “convencera” o Congresso Nacional a quebrar
o Monopólio Estatal, agora para “convencer” os Ministros do Supremo Tribunal
Federal a derrubar a ADI. Esse lobby, conforme atestam os telegramas publicados pelo Wikileaks, é comandado pelo cartel do Petróleo incrustado no IBP, Instituto “Brasileiro” do Petróleo. Assim, presenciamos sete votos lamentáveis, pela
sua mediocridade, contrários ao interesse e à Soberania Nacional. Os sete votos
contrários foram horríveis em termos de fundamentação. O próprio presidente
do STF, Ministro Nelson Jobim, desmoralizou cinco desses sete votos contrários
à ADI, por estarem baseados em premissas falsas.
Desses, o voto menos pior foi o do Ministro Sepúlveda Pertence, que
declarou: “quando jovem, pixei muros pelo petróleo é nosso. Agora, o legislador
mudou de idéia¨. Se o Ministro tivesse lido os artigos 3º, 4º e 21 da própria Lei
9478/97, veria que o legislador não mudou de idéia, mas o “lobby” foi que mudou as idéias do legislador, no artigo 26, e também as dos ministros do STF.
Outro fato lamentável foi o posicionamento do Advogado Geral da União,
seguindo orientação do Governo. Para defender a derrubada da ADI, o advogado
argumentou que as empresas estrangeiras haviam investido muito e se a ADI
fosse aceita, o risco Brasil aumentaria. Ou seja, ele votou a favor do “Mercado” e
contra o interesse nacional, uma atitude consoante com o neoliberalismo, contrariando a Constituição Federal, que defende o interesse coletivo em detrimento
do individual. Posicionamento similar teve o Procurador Geral da República,
que tinha de ser mais independente. Procuramos companheiros do PT para nos
ajudar, mas eles disseram: “se essa ADI vingar, Lula não se reelege”. Esse foi o
recado do “lobby” internacional e do IBP.
SUSPENSÃO DO OITAVO LEILÃO DE ÁREAS PETROLÍFERAS
Poucos meses antes da realização do oitavo leilão, a Halliburton resolveu
que era hora de acabar com os intermediários. Trouxe o presidente dela em Angola, Nelson Narciso, e nomeou-o diretor de Exploração e Produção da ANP.
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Narciso comandou a preparação do oitavo leilão no qual incluiu restrições que
afetavam a Petrobrás de tal forma que, se ela adquirisse um bloco na área do
pré-sal, não poderia adquirir outro. Levei o assunto para o nosso querido e saudoso Heitor Pereira, grande nacionalista e defensor da Soberania Nacional, que,
indignado, teve a idéia de propor ao Clube de Engenharia entrar com uma ação
judicial contra o leilão. A proposta foi apresentada e eu a defendi contra alguns
conselheiros neoliberais que eram contrários a sua aprovação. A proposta foi
vencedora e o Clube entrou com a ação. Ao mesmo tempo, o advogado Castagna Maia, a quem eu havia colocado a par da situação, preparou uma ação em
nome da deputada federal “doutora Clair”. O advogado, outro grande nacionalista — assim como a deputada —, nada cobrou, enquanto o advogado do
Clube cobrou R$ 20 mil, mas a ação Maia/Clair foi mais efetiva e conseguiu a
liminar que suspendeu o leilão. Essa liminar foi cassada pela presidente do STF,
Helen Gracie, mas, por intermediação do Dr. Maia, fui ao Ministério Público
Federal, conversei com a procuradora Raquel Branquinho, que, entendeu toda a
gravidade do problema e fez uma carta à ANP proibindo a retomada do oitavo
leilão enquanto o novo Marco Regulatório não fosse aprovado. O leilão foi então
suspenso e continua assim.
ATUAÇÃO INTERNACIONAL
Além das atuações na França e em Seattle - EUA, para ajudar a derrubar o
Acordo Multilateral de Investimentos - AMI, a AEPET também se fez representar em outros países, por exemplo:
1) Viagens ao Iraque – no ano de 2000, o economista e professor Nilson
Araújo foi convidado para ser homenageado em Bagdá pelo lançamento de um
seu livro sobre economia. Nessa homenagem, haveria um congresso internacional com participação de representantes da Inglaterra, Rússia, EUA, Índia e demais países árabes. Foi solicitado ao professor Nilson a indicação de um nome
para falar sobre o AMI, e ele me indicou. Além de proferir uma palestra sobre o
assunto, o que despertou bastante interesse, eu fui também entrevistado por quatro horas por uma jornalista local. A matéria foi publicada em um documento
que seria distribuído por todos os países do Oriente Médio, pois o Iraque tinha
uma boa liderança entre esses países.
Dois anos depois, o Iraque convidou lideranças brasileiras de vários setores, formando-se uma delegação de treze brasileiros, dentre eles: Bautista Vidal
– professor da Universidade Federal de Brasília, mentor do Proálcool; Marcio Pochman – hoje no IPEA; Alexandre Dupeyrat – ex-ministro da Justiça de Itamar
Franco; o jornalista Audálio Dantas e eu. Fomos convidados para prestigiar os
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1.200 anos da Escola dos Sábios do Iraque e a primeira Universidade do mundo.
Desta vez falei sobre o risco de Invasão do Iraque pelos EUA, uma vez que tanto
o país americano quanto a Inglaterra e os países asiáticos, estavam com grande
insegurança energética, por não disporem de petróleo e terem baseado nele todo
o seu desenvolvimento.
Nesta viagem, visitamos a Babilônia, um dos berços da civilização, uma
cidade com mais de quatro mil anos e que sediou os jardins suspensos, a torre
de Babel, e uma grande tecnologia de construção para a época. Usou construção
com tijolos, o que só foi usado na Europa no século XIV. Constatamos que esse
povo foi o grande precursor da cultura européia: matemática, artes plásticas,
esculturas, construções e muitas outras atividades.
Visitamos também um abrigo antiaéreo, construído pelos EUA na guerra
do Iraque contra o Iran. Pois bem, na posterior Guerra do Golfo, depois de os
EUA terem incentivado o Iraque a retomar o Kuwait — antiga província do
próprio Iraque — os americanos entraram em guerra contra os iraquianos. O
interesse era, além de testar as modernas armas de guerra, destruir e capturar
o Iraque para, posteriormente invadir o Iran. Houve um massacre na retirada
do Kuwait. Os iraquianos haviam tomado reféns como escudo, mas o exército americano jogou bombas sobre todos, matando soldados e civis. No citado
abrigo antiaéreo, vimos os restos de um genocídio. Naquela Guerra do Golfo,
422 iraquianos (velhos, crianças e mulheres), entraram no abrigo, sob visão dos
americanos através de satélite. Os americanos lançaram um míssil sobre o abrigo,
abrindo um rombo de cinco metros de diâmetro no teto e, em seguida, jogaram
bombas “napalm”, derretendo as pessoas. Vimos e fotografamos imagens de pessoas carbonizadas, inclusive de uma mulher com uma criança no colo.
Ficamos estarrecidos com a covardia e o verdadeiro genocídio de pessoas
indefesas. Um dos nossos companheiros relatou que os americanos usam a estratégia de incentivar o turismo nesses lugares para que a população tome conhecimento de quem é o mais forte. Ali estavam mostras da absurda desumanidade que
domina as guerras. Um retrocesso brutal da civilização.
2) Ida ao México – em 2008, nosso grande presidente Heitor Pereira,
acertou com um representante da PEMEX uma ida da AEPET ao México para
contrapor as falácias do presidente Calderon, que, instado pela multinacional
REPSOL, estava querendo privatizar a estatal mexicana. Aquele presidente divulgava na mídia que a privatização da Petrobrás tinha sido um sucesso. Fui
escalado para desmentir esses falsos argumentos e fazer um contraponto à altura.
Levei comigo o Representante da AEPET em Minas Gerais, Murilo Marcato. No
primeiro dia, fizemos uma rápida entrevista coletiva e em seguida fui entrevista-
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do pelas televisões da Câmara e do Senado Federal. Depois, demos palestras na
Universidade do México, e em variadas entidades, reunindo-nos com lideranças
dos movimentos sociais.
Esses eventos nos levaram a uma entrevista de quatro horas para o segundo
mais importante jornal mexicano, o “La Jornada”, cujos jornalistas fizeram uma
matéria de quatro páginas com chamadas na primeira. A repercussão fez com que
fôssemos entrevistados pela Televisão CNN español, cuja âncora, a grande jornalista Carmem Aristegui, havia sido despedida de uma rádio controlada pela REPSOL, por defender a soberania do México. Fiz uma entrevista de 25 minutos,
que foi repetida por 5 vezes no dia seguinte. Eu demonstrei que o México não
precisava desnacionalizar o seu petróleo e concluí dizendo que não era a PEMEX
que deveria imitar a Petrobrás, mas a Petrobrás imitar a PEMEX, voltando a ser
estatal, pois a quebra do monopólio tinha sido péssima para o Brasil. Mormente,
após o pré-sal. A repercussão da entrevista foi ótima e a propaganda de Calderon
saiu da Televisão. O deputado de oposição, Cuauhtémoc Velasco, que patrocinou a nossa ida, teve a idéia de escrever um livro de quatro autores: ele e mais três
latino-americanos (eu, um deputado peruano e um Boliviano). A idéia foi a de
que cada um escrevesse sobre a pressão internacional em seus países.
3) Ida ao Peru – tendo escrito o livro “La batalla por El petróleo y El gás
en America latina” com os três companheiros (do México, Cuauhtémoc Velasco;
do Peru, Manuel Damert e da Bolívia, Eduardo Paz Rada), fui convidado para
o lançamento no Peru, já que duas edições mexicanas haviam se esgotado. No
lançamento do livro proferi uma palestra em português sobre a geopolítica do
petróleo. Teve repercussão média, pois foi uma palestra para um público muito
diversificado em que a maioria não entendia de português nem de petróleo. Mas
as lideranças presentes entenderam bem a mensagem. Alem disto, essas viagens
nos deram a visão que confirmou nossas suspeitas: a empresa espanhola REPSOL, por ter os seus dirigentes falando espanhol, foi escalada para conquistar as
petroleiras da América Latina. Essa REPSOL fora adquirida pelo Grupo SANTANDER que, por sua vez, fora adquirido pelo Royal Bank of Scotland – banco
da família Rotschild dono das Irmãs Shell e British Petroleum. Assim, ela também adquiriu a YPF argentina, controla o gás de Camisea no Peru e só paga 8%
ao Governo Peruano. Além disso, deu um tombo na Petrobrás na troca de ativos
para privatizar a REFAP (descrito acima) e atua na Bolívia — onde fez “lobby”
pelo gasoduto —, como também no Equador. Era ela que estava no México trabalhando pela privatização da PEMEX.
No Brasil, ela atua no IBP, abrigo do cartel internacional, principal lobista
que pressiona os Três Poderes brasileiros, fato confirmado pelos telegramas do
Wikileaks. O seu presidente, João Carlos De Luca foi colocado na presidência
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do IBP comandando as demais empresas do Cartel. Só em 2010, eles fizeram
oito audiências publicas no Congresso Nacional. Cada audiência continha cinco
mesas de debates, cada mesa com dois lobistas, ou seja, oitenta exposições de
lobistas defendendo a Lei 9478 — legislação de FHC — e os interesses do cartel.
A AEPET pediu para fazer o contraponto e nos foram concedidos dez minutos
em uma das oitenta mesas. Outro fato marcante foi a discussão do Marco Regulatório proposto pelo Governo. Participei de três das quatro Audiências Publicas
e era curioso ver a deferência com que era tratado o presidente De Luca. Só
faltava colocarem um tapete vermelho. Nos debates eram dadas todas as chances
de ele falar sem ser cobrado o tempo de sua fala. O mesmo não acontecia com
os demais, inclusive eu.
4) Ida a Bolívia – a convite da Universidade local, fui a Cochabamba
falar sobre os problemas comuns e mais graves da América Latina. Havia quatro conferencistas: um argentino, um chileno, um paraguaio e eu. Depois, no
encerramento, falou um boliviano. Como me coube falar por último, já havia
ouvido o paraguaio falar mal do Brasil, por causa de Itaipu; o argentino reclamar
da compra de companhias de petróleo pela Petrobrás em seu País e o boliviano
reclamar do preço do gás. Cada vez que isto ocorria, a platéia me olhava curiosa.
Mas todos elogiaram o presidente Lula.
Na minha vez, falando em espanhol, explorei a necessidade de integração latino-americana e procurei mostrar aos presentes que seus países, não
tendo reservas de petróleo, teriam grandes problemas. Procurei explicar que
estávamos na iminência da chegada do terceiro e irreversível choque do petróleo, devido ao pico de produção mundial — que se aproxima —, fazendo
aumentar a luta pelo energético e a subida vertiginosa dos preços. Portanto, à
exceção da Venezuela, os demais países iriam depender muito do Brasil e da
dita Venezuela. Propus então uma união latino-americana, de forma a complementar os nossos recursos e as nossas economias. A repercussão foi muito boa
e a proposta totalmente aceita.
PARTICIPAÇÕES NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
Desde o primeiro Fórum Social Mundial, a AEPET tem participado,
promovendo oficinas, além de discutir a questão com outras entidades. Conseguimos também, montar e participar de dois seminários sobre petróleo e gás,
além de outras participações. No segundo Fórum, obtivemos um documento do
departamento de defesa americano, trazido por uma socióloga mexicana, Ana
Ceceña, que mostra que uma das estratégias do Department of Defense americano
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é de frear o crescimento do Brasil, pois isto provocaria a queda do fornecimento de matérias primas brasileiras para os EUA, além de fazer do nosso País
um concorrente indesejável. Outra estratégia, na mesma linha, seria sabotar o
MERCOSUL. Divulgamos isto em todas as nossas palestras, amplamente, e nas
publicações da AEPET.
Na discussão da organização do segundo FSM, convidados eu e o colega
Pertence, propusemos que o Fórum tivesse uma redução dos temas para permitir
concentração maior dos esforços na consequente resolução. Cheguei a citar aquela minha sugestão, em Paris, de concentrar as ações contra a rodada do Milênio
e que havia dado certo. Em resposta, o coordenador disse que “a Fundação Ford
não aceitaria”. Eu e o Pertence nos entreolhamos e o colega manifestou o seu repúdio pelo fato de a Fundação Ford, uma organização internacional que interfere
na política interna da maioria dos países, estar por trás de um movimento tão
importante como o FSM. Houve um silencio constrangedor e finalmente um
dos presentes disse meio sem jeito: “A grande maioria das ONGS presentes é financiada pela Fundação Ford”. Nunca mais fomos convidados para a preparação
do FSM. Estava explicado porque o FSM era tão dispersivo, com uma plêiade de
assuntos e nenhuma conclusão objetiva.
LEI DO GÁS
Durante a gestão do diretor Ildo Sauer, um dos nossos trabalhos foi combater o projeto do ex-ministro Rodolfo Tourinho que propunha a privatização da
rede de dutos da Petrobrás. O projeto Tourinho era de um entreguismo deslavado. Todos os dutos de óleo e gás com mais de oito anos, ou seja, todos da Petrobrás, seriam entregues à ANP para que os leiloasse às empresas estrangeiras.
Estivemos com os relatores do projeto e conseguimos mudá-lo para muito melhor. Chegamos a neutralizar a intenção de Tourinho. Quando o projeto
chegou ao Senado, a Casa Civil enviou uma emenda ao projeto, elaborada por
Ricardo Zaratini, de passado ultranacionalista — pasme-se! Defendido por seu
Filho, deputado Carlos Zaratini, o projeto acabou sendo aprovado com a emenda que favoreceu grandemente as multinacionais do gás, como a COMGÀS de
São Paulo, que pertence à British Gás e à Shell. Discutimos asperamente com
Ricardo Zaratini, nosso antigo ídolo e ícone nacionalista. Ele tentou justificar
que a emenda era a condição para aprovar a manutenção da CPMF. Fizemos ver
a ele que o País perderia muito mais com a emenda, pois ela introduzia as distribuidoras como intermediárias nos projetos em que a Petrobrás fornecia para suas
próprias instalações. Um intermediário que não investe nada, não corre riscos,
só fatura. A emenda passou e, depois, o Governo perdeu a votação da CPMF.
Perdemos duplamente. Mas evitamos o absurdo maior.
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ALGUNS INFORMES SOBRE A AGÊNCIA NACIONAL
DO PETRÓLEO - ANP
A ANP, como as demais agências reguladoras foram criadas sob o domínio
neoliberal com o objetivo de retirar as decisões do âmbito do Governo e colocá-las nas mãos de algumas pessoas, de patriotismo não muito arraigado, e mais
suscetíveis ao lobby internacional. Assim, estas agências, que deveriam defender o interesse da nossa sociedade, acabaram sendo defensoras dos interesses das
corporações multinacionais. A ANP era a principal delas. Seu primeiro diretor,
ao assumir — conforme mencionei acima — declarou para uma sala repleta de
empresários estrangeiros: “o petróleo agora é vosso”. Em seguida, dividiu os blocos a leiloar em blocos com áreas 220 vezes maiores que os leiloados no Golfo do
México. Para entregar logo!
O ex-deputado Aroldo Lima, sucessor de David Zilberstajn, quando foi
convidado para diretor da ANP me ligou e perguntou o que eu achava do convite do presidente Lula. Eu disse a ele que seria muito bom, mas que era preciso
exercer com aquele nacionalismo que demonstrara no passado. Isto porque, ao
final da Revisão da Constituição inventada pelo Centrão, se sentido perdido, esse
Centrão propôs um acordo para perder de menos. Nesse acordo, segundo fontes
fidedignas, uma delas líder de um dos partidos de oposição, o PDT, o “lobby”
ofereceu R$ 10 milhões para cada líder da oposição que aceitasse o acordo. O
fato é que o líder do PT ganhou uma grande soma na loteria e abandonou a
política. O Haroldo, no ano seguinte, em que FHC passou o trator, já não era
o mesmo. Acabou com a Frente Parlamentar Nacionalista, onde tínhamos um
abrigo com recursos de telefone, computador, secretária e cadeira para sentar; seu
ato nos retirou todos esses recursos de atuação. E não sabia de mais nada, não nos
atendia mais com aquela atenção. Era outro!
Antes de assumir o cargo, Aroldo esteve na AEPET por quatro horas e nós
diretores lhe falamos muito sobre petróleo e sobre a expectativa que tínhamos em
relação à sua gestão como diretor da Agência Nacional do Petróleo. O fim dos
leilões era a nossa maior expectativa e Haroldo se mostrou afinado com todas as
nossas expectativas. Fez um bom discurso de posse, sendo inclusive questionado
pela então ministra Dilma e, um mês depois, numa palestra em Salvador deu
uma guinada de 180 graus, à direita. Defendeu os leilões, atacou a Petrobrás e
fez uma série de afirmações dignas de um Zilberstajn. Comunicados do fato juntamos oito lideranças, como o presidente da ADESG, o presidente da AEPET,
então Heitor Pereira e os diretores da FUP e fomos falar com o Haroldo. Todos
falaram da necessidade do fim dos leilões, da volta do monopólio e do fortalecimento da Petrobrás. Ao fim, Haroldo disse: “olha, vocês bateram na porta errada,
quem manda é a Dilma, o que ela disser eu faço. Se disser venda, eu vendo”.
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Algum tempo depois, veio o oitavo leilão e a Halliburton, eliminando
os intermediários, plantou o Nelson Narciso, seu presidente em Angola, como
diretor de Exploração e Produção da ANP, e comandante do oitavo leilão. Ele
introduziu cláusulas tão restritivas à Petrobrás que deu motivos a que nossas duas
ações judiciais obtivessem liminar suspendendo o leilão. Em seguida, ficamos
sabendo e divulgamos que a Landmark, subsidiária da Halliburton controla o
banco de dados da ANP, que recebe todas as informações estratégicas da Petrobrás. Está há 10 anos nessa função, embora em 2004, o Ministério Publico tenha
exigido licitação para essa atividade. Não fizeram!
INTERFERÊNCIA ESTRANGEIRA NA
PETROBRÁS E NA PETROS
Em 1998, seis empresas ocuparam o 12º andar do Edifício Sede da Petrobrás e durante mais de um ano fizeram desfilar perante elas os dirigentes da
Companhia, com todos os dados solicitados por elas. Dados de grande importância estratégica eram passados sem restrição. Entre elas havia a Gaffney Cline,
o Credit Suisse First Boston e a Rothschild. As duas primeiras comandaram o
processo de desnacionalização da YPF argentina e a terceira é a dona da Shell,
da Repsol e da British Petroleum. Portanto, raposas comandando o galinheiro.
O pretexto era a análise dos ativos da Petrobrás para avaliar as suas ações para a
venda na Bolsa de Nova Iorque. Com toda essa análise, acabaram propondo a
venda por um valor inferior a 10% do valor real das ações.
Em 1999 Reichstul assumiu e começou mudando o estatuto da Petrobrás
para permitir a venda das ações para estrangeiros e permitir que eles pudessem
ser diretores da Petrobrás e ainda mudou a composição do Conselho de Administração: retirou os conselheiros que eram os diretores da empresa para introduzir
representantes do Sistema Financeiro Internacional. Com isto, vêm sendo sucessivamente eleitos: Fábio Colleti Barbosa – presidente do Santander, que pertence
à família Rothschild, a dona da Repsol, Shell e BP e Jorge Gerdau, que comandou o “lobby” pela quebra do Monopólio Estatal do Petróleo e tem empresas
com atividades negociais com a Petrobrás. Grande conflito de interesses. Depois,
Reischstul substituiu a equipe de planejamento estratégico da companhia pela
empresa americana Arthur D Little, que passou a comandar todas as ações da
Petrobrás, como a ida para o exterior comprar ferro velho na Argentina, Equador
e Bolívia, proposição de mudança do Plano de Previdência da Petrobrás — o
Petros BD — para um plano financeiro — o PPV — e muitas outras ações que
prejudicaram seriamente a empresa, visando desnacionalizá-la.
Em 2008, a empresa americana Price Waterhouse & Coopers, trabalhando
há muitos anos na área de auditoria contábil, fez um longo trabalho, a título de
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Planejamento Estratégico da Companhia. Ela já havia atacado no setor de Recursos Humanos com o achatamento salarial, a repactuação e até o plano Petros
2. Recentemente, ela culminou com um plano para acabar com a AMS – Assistência Multidisciplinar de Saúde. E tem o Diego Hernandes como o agente desse
desmonte dos Recursos Humanos da Petrobrás. Denunciamos isto, em abril, na
Assembléia Geral Ordinária, como fazemos há vinte anos. Foi pior: o Diego foi
também designado como presidente do Conselho Deliberativo da Petros e levou
a Price com consultora.
ATUAÇÃO NA PETROS
Em 2001/2, a AEPET lutou muito contra a implantação do PPV, um
plano financeiro sem qualquer garantia da patrocinadora e não previdenciário.
Defendíamos o plano BD, como um grande pilar na retenção dos técnicos na
Companhia. Quando vieram as eleições para os conselhos Deliberativo (3 eleitos) e Fiscal (2 eleitos), o CDPP — Conselho de Defesa dos Participantes da Petros — os companheiros das entidades representadas me fizeram um forte apelo
para que eu fosse candidato, porque, segundo eles, o Paulo César, da FUP, não
era confiável. Depois, constatamos que eles estavam certos. Relutei muito em
aceitar. Preocupado em não prejudicar as atividades da AEPET, eu pedi um tempo para consultar sua diretoria, que concordou e os apelos recrudesceram. Acabei
aceitando. Veio a eleição e eu fui o mais votado, tendo como suplente o Newton
Carneiro. A FUP integrava o CDPP e estava ainda do nosso lado. O Yvan Barreto ficou em segundo e o Paulo César em terceiro, sendo que, por decisão do
colegiado organizador da eleição, o Paulo Brandão foi, junto com o Espinheira,
candidato ao Conselho Fiscal.
Como na época nós escolhemos a chapa em comum acordo com a FUP,
após a posse de Lula os seus integrantes me ligaram de Brasília perguntando se eu
aceitaria ser o presidente da Petros. Eu, de novo, consultei a diretoria da AEPET
e os companheiros concordaram. Dois dias depois, eu dei a minha resposta positiva. Veio então a reunião com o presidente da Petrobrás, José Eduardo Dutra:
nós fomos para a sala da presidência, mas Dutra não pode comparecer, visto que
tinha tido um problema de “stress” e estava num hospital. Mas o grupo da FUP
estava com a corda toda e nessa reunião me apresentou “o meu” diretor Financeiro – Wagner Pinheiro e o diretor administrativo – Mauricio Rubem, da FUP.
Estranhei que os diretores tivessem sido escolhidos sem que eu, presidente, tivesse participação no processo de escolha. Faltava o diretor de Benefícios: eu sugeri
que fosse o Paulo Brandão. Não concordaram e começaram a desfilar nomes.
Desapontado e chateado, procurei um dos companheiros e externei o meu
descontentamento. Ele respondeu: “essa conversa com o Dutra é só pro-forma.
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Você vai ter que ir a Brasília conversar com o Gushiken e ele vai lhe pedir que
implante o plano Petros 2”. O Petros 2 era um novo PPV. Nessa noite, em casa,
falei para a minha esposa para não fazer planos para a Petros porque eu não iria
aceitar as condições. Dois dias depois, voltei para falar com Dutra, junto com a
diretoria da AEPET, e disse a ele que eu não concordaria com um plano Petros 2.
Ele ouviu por quatro horas sem dizer nada, até que eu falei que a AEPET defendia o monopólio do Petróleo e ele se manifestou: “Mas isto não está no programa
do Lula” e eu respondi: ”Não está porque tiraram, presidente, pois quando me
pediram para opinar, eu incluí”. Saímos da sala e Dutra, aflito, chamou os assessores para comunicar que eu não podia ser o presidente da Petros: “Um cara
que defende o monopólio e é contra o Petros 2, não pode ser o presidente da
Petros”. Mandaram o PC me convencer a mudar de idéia e eu respondi que isto
era inegociável. Eu não iria mudar minhas convicções só para ser presidente da
Petros. O salário era da ordem de R$ 30.000,00 por mês, mas eu não estava com
a consciência à venda. Tentaram me convencer a aceitar e tentar mudar. Respondi que lutara contra FHC e não iria dificultar o governo LULA.
Então fiquei como conselheiro eleito. Veio a posse e, na primeira reunião
do Conselho eu levei um susto: o Lima Neto, grande inimigo da FUP e algoz
da categoria, era um dos conselheiros nomeados. Como pode isto?, perguntei.
O PC não tendo explicações tentou fazer uma gozação comigo e disse que eu
era um cristão novo. Ele queria dizer que eu não entendia de Petros e era melhor
aceitar as coisas como estavam. Então eu o esclareci: “PC, não fale muito nisto
porque os cristãos novos existiram na época da Inquisição e, para que não fossem
mortos, mudavam seus nomes e sua religião de judia para católica. E nesta sala
aqui, pelo que eu já percebi, os únicos que não mudaram de religião fomos eu e
o Lima. Vocês, da FUP, é que são os cristãos novos”.
A batalha no Conselho Deliberativo foi árdua: Santarosa, Diego, PC pelegaram. O presidente da Petros era um autoritário, participava das reuniões e
mandava em todos. Nomeados pelo mesmo padrinho, Gushiken, aceitavam tudo
calados. Eu tinha que espernear quase sozinho. O Yvan era o meu único aliado,
mas não era de brigar muito. A primeira relatoria que me deram foi analisar a
venda do edifício Serrador. Estudei o processo e relatei que a venda tinha que ser
revista, pois o prédio fora vendido por um preço muito abaixo do valor real, R$
19 milhões, tendo o edifício Astória ainda de Lambuja. A Avaliação, desatualizada, considerou-o como um prédio velho e sem garagem, mas em frente ao prédio
estava sendo construído um complexo de garagens subterrâneas. Um ano depois
o prédio foi avaliado em R$ 60 milhões pela Eletrobrás. O comprador, pelos R$
19 milhões, era o dono do Hotel Guanabara aonde os novos diretores da Petros,
vindos de fora, se hospedaram, antes de conseguir a moradia definitiva. Perdi de
goleada a votação e o processo foi arquivado. Em 2010, o prédio foi vendido por
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mais de R$ 100 milhões sem o dono ter investido nada. Nunca mais, nos quatro
anos seguintes, me foi dado qualquer assunto para ser o relator.
A Briga prosseguiu quando Wagner resolveu implantar o multipatrocínio
e trouxe o Diretor da SPC, Adacir Reis para defendê-lo. Manifestei-me contra a
forma como estava sendo feito este multipatrocínio, desmontando os argumentos de Adacir, pois estavam entrando planos inviáveis. Ficou difícil combater
uma coisa que era defendida pelo diretor do órgão controlador. A quem reclamar? Posteriormente, constatei que a Petros fez três aplicações em ”hedjes”, uma
espécie de seguro para, supostamente, compensar uma queda da Bovespa. Só
que a Bovespa não tinha sinais de queda e, a nosso ver, houve uma transferência
de R$ 30 milhões por três meses seguidos, em plena era do mensalão. Suspeitávamos que a contraparte, ou seja, quem bancou esse “hedje” e ganhou os R$ 90
milhões tenha sido o BMG. Fomos à CVM e o diretor, Marcelo, nos disse: “na
melhor das hipóteses, isso é um grande erro gerencial; prometo investigar”.
Falei isto no Conselho para testar o poder do Wagner Pinheiro. Uma semana depois, Marcelo caiu. Quando anunciaram a compra das ações da Ecodiesel, eu saí da reunião e fui investigar a empresa. Constatei que ela, nos últimos cinco anos, tinha dado rentabilidade zero. Fiz uma carta desaconselhando
a compra. Compraram assim mesmo cerca de R$ 55 milhões em ações a R$ 12
cada. No ano seguinte, as ações caíram para R$ 6 reais e compraram mais R$
9 milhões. Hoje a ação está cotada abaixo de R$ 1,00. Foi uma batalha feroz e
desigual por quatro anos.
Em seguida, ocorreu o episódio da demissão de dois gerentes da Petros:
Paulo Nelson (15 anos de empresa) e Ricardo Pacini (29 anos de Petros). Eles
haviam se manifestado contra uma ação prejudicial à Petros. A Globalprev (exGushiken & Associados) iria administrar o plano Sanasa em condições péssimas
para a Petros. A Globalprev receberia R$ 16 por participante e a Petros receberia
R$ 1,5 reais por participante. Só que as despesas de passagem, estadia, refeições
eram todas por conta da Petros! Os dois gerentes fizeram um documento esclarecendo que este tipo de contrato seria nocivo à Fundação. Perderam a chefia e
logo depois foram demitidos. Eles entraram na Justiça e a única testemunha que
conseguiram fui eu. Mas ganharam a ação. Este caso foi ainda mais pernicioso
para a Petros porque, a partir daí, ela ficou sem defesa. Todos os chefes e gerentes, amedrontados, não questionavam mais nada. A mídia denunciou esse fato
e o Wagner e o Santarosa foram a Campinas pedir que o presidente da Sanasa
solicitasse que a Petros, e não a Globalprev, administrasse o plano. Uma saída
para o imbróglio. O Vice-prefeito de Campinas era o Demétrius, do PT que,
recentemente, foi acusado de corrupção pela mídia.
Num dos confrontos, fui contra a PLR de 7 salários para os diretores. Posicionei-me contra essa gratificação a eles, pois os salários deles vieram inflacio-
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nados da Petrobrás. Vendo que iria perder por 4 a 2 ou 5 a 1 acabei aceitando 3
salários. Em face desses meus posicionamentos em defesa dos participantes, eles
tentaram de várias formas me tirar do Conselho. Por duas vezes eu fui processado
pela diretoria da Petros. O PC fez uma carta-denúncia pedindo meu afastamento, e criando uma comissão de inquérito para me afastar. Fizeram isto num fundo
de pensão estatal e o conselheiro afastado entrou na Justiça, mas a decisão levou
quatro anos, ou seja, a duração do seu mandato. O Jurídico da Petros se manifestou a favor, mas um parecer contundente do Dr. Maia fez com que voltassem
atrás. Surgiu um novo parecer: eu é que poderia processar o PC.
Armaram uma cilada para mim, típica das manobras de articulação do
PT. Marcaram a reunião do Conselho para uma sala na Petrobrás, cheia de
dispositivos eletrônicos para gravação e até colocaram uma pessoa com filmadora do lado de fora da sala. Nesse dia seria discutida a elevação da verba para
contratar mais advogados para defender a Petros contra os participantes, com
o nosso dinheiro. Eles sabiam que eu iria bater forte e armaram um esquema
para me provocar. Antes da reunião, uma pessoa amiga me disse: “cuidado que
eles estão reunidos há três horas tramando contra o senhor”. Não dei muita
importância porque isto era normal, pois antes de cada reunião eles ficavam
reunidos por uma a duas horas se preparando. Começada a reunião eles foram
se revezando na provocação. Santarosa chegou a falar com movimento de lábios me mandando tomar no C... Repeti em voz alta e pedi que ele confirmasse. Ele confirmou e eu exigi dele uma postura compatível com uma reunião do
CD. Em seguida quando o PC me questionou e eu falava da PREVI, o Wagner
Pinheiro interferiu: “O senhor está mentindo o tempo todo” e eu respondi: “o
Senhor não pode se manifestar sem ser convidado, pois não é conselheiro, mas
convidado”. Ele então se levantou e veio na minha direção, colando a barriga
na minha e me provocando. Cheguei a armar um soco, pois a provocação já
durava mais de duas horas e eu estava indignado. Eis que, de repente, me caiu
a ficha: eles queriam que eu batesse no Wagner, tudo seria filmado e eu seria
afastado. Respirei fundo, me controlando, e disse: “O que você está fazendo
aqui? Você quer brigar? Vamos nós dois lá para a rua e resolver a questão entre
nós, não aqui nesse aparato eletrônico que vocês armaram contra mim”. Este
episódio lamentável e inusitado consta em ata de reunião. Todas as irregularidades constatadas foram colocadas num dossiê que foi levado à CVM, à SPC,
ao Ministério Publico e, até ao Procurador Geral da Republica, Antonio Fernando. Até hoje, não deu em nada. O Governo controla todos.
Aliás, em 1996 o Gushiken e o Adacir publicaram um artigo no Jornal do
Brasil em que diziam: “O Governo não pode nomear os dirigentes de Fundos de
Pensão porque se assim for, os Fundos passarão a defender os interesses do Governo em detrimento dos interesses dos verdadeiros donos dos Fundos, que são
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os participantes”. Encarregado pelo Governo de controlar os Fundos, Gushiken
fez exatamente o contrário daquilo que pregara no artigo.
Terminado o meu mandato de Conselheiro Deliberativo, o CDPP me
escalou para ser candidato ao Conselho Fiscal. Eleito com votação expressiva,
assumi, e o Guilherme Vasconcelos, que era o presidente, me pediu para assumir,
renunciando ao cargo, pois sendo da ativa ele havia sofrido perseguição por ter
votado contra a aprovação das contas da diretoria da Petros. Aliás, as contas têm
sido rejeitadas por oito anos consecutivos e os órgãos fiscalizadores “não estão
nem aí”. Por isto, fomos várias vezes à SPC levando denúncias e reclamando por
eles não tomarem nenhuma providência. Numa dessas idas, irritei o diretor dizendo que não sabia qual era a função da SPC, pois nós trazíamos denúncias que
não davam em nada. O diretor, Leonardo Paixão, acuado e já sem argumentos
disse: ”eu vou é fiscalizar a atuação de vocês conselheiros”.
E cumpriu, pois arranjou uma notificação contra nós na questão da paridade contributiva. Havia um contrato da Petros com os participantes, antes
da nova legislação e a paridade surgiu depois com a EC numero 20. Portanto,
não era aplicável. Como os conselheiros nomeados e o PC tinham sempre que
ser a favor, pois era exigência da Petrobrás, que era a favorecida, notificados não
teriam problemas em se safar. O alvo era eu. A Petros teria que bancar o advogado para mim. Só que eu apresentei cinco nomes e foram todos recusados.
Ofereceram um picareta favorável à paridade e eu, claro, recusei. Ajudado pelo
Dr. Maia, fiz a minha defesa sem advogado e, agora em 2011, cinco anos depois,
a SPC reconheceu que a notificação era improcedente. Mas o assédio moral
e a intimidação ficaram e persistiram até hoje.
Durante o processo de repactuação, nós, conselheiros eleitos, fizemos palestras por todo o Pais, mostrando a sua inconveniência. Mas, numa decisão
absurda, fomos impedidos de falar dentro da Petrobrás e da Petros “porque o
assunto é institucional”, era a desculpa. Se era institucional, o Conselheiro Deliberativo era o membro do órgão máximo da instituição Petros; logo, teria todo
o direito de falar. Mas não permitiram! É que os nossos argumentos eram muito
mais sólidos. Outro fato pitoresco: Companheiros de Minas me ligaram pedindo
que eu fosse lá, pois haveria exposição do Eurico (sub do Diego) e do Newton,
diretor da Petros. Para eu falar, conselheiro que era, tive que conseguir cinco
companheiros para pedirem a palavra e me ceder o tempo. Embora eu fosse institucional e hierarquicamente superior aos dois palestrantes.
A gestão Wagner Pinheiro foi uma gestão temerária, pois absolutamente
autocrático, ele fez o que quis, seguindo uma orientação predeterminada e que
foi um desastre para a Petros e para os participantes: implantou o Plano Petros
2, comandou a repactuação com perdas de direitos e fez um acordo com a Petrobrás, o que significou o perdão de uma dívida de R$ 9,8 bilhões, que havia sido
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reconhecida por perícia judicial. Arrasou a contabilidade da Fundação a ponto
de, em 2010, os conselheiros ficar por seis meses sem as demonstrações contábeis
e legou um multipatrocínio que aceitou vários planos inviáveis e deficitários que
fazem com que o Fundo Administrativo gerado pelo plano Petros BD pague
todas as despesas e déficits desses planos. Comprou ações da Ecodiesel, perdendo
mais de R$ 50 milhões; comprou ações de uma central Elétrica do Pará e perdeu
mais de R$ 50 milhões; perdeu R$ 90 milhões num hedje mal explicado. Aplicou
no Banco Morada e no Banco Panamericano. Isto é só um resumo.
Agora ficamos mais preocupados: matérias da Internet dão conta de que
o Governo Americano está providenciando a retomada do controle da economia
brasileira. Segundo essas matérias, os EUA estão preocupados com esse controle
da economia estar fugindo deles para as mãos do Governo Brasileiro, através dos
Fundos de Pensão e das estatais ainda não privatizadas. No mês de junho passado, fomos a Brasília, junto com o presidente da Federação de Aposentados e os
demais conselheiros eleitos, levar ao Diretor da Previc os nossos pleitos e reclamações à entidade que, recém-fundada é custeada pelos participantes dos Fundos
de Pensão. Perdemos a viagem, pois o diretor não pode nos receber porque fora
convocado para uma reunião com o Banco Mundial. O motivo da convocação
e a agenda da reunião não nos foi revelado.
A instalação do multipatrocínio na Petros teve a intenção de descaracterizá-la como um Fundo de Pensão dos empregados da Petrobrás. O fechamento
do plano Petros e a instalação do Petros-2, a repactuação, tudo com o apoio da
FUP, tiveram o objetivo de enfraquecer os Fundos de Pensão como motores do
desenvolvimento econômico do País. Transformá-los em instituições financeiras
— e não parte da estratégia de retenção de técnicos das estatais — era parte do
plano do Banco Mundial. Esta intervenção do Governo se deu nos demais fundos de empresas estatais.
No nosso voto na AGO de abril de 2011, denunciamos a intervenção estrangeira na Petrobrás: em 1998, as seis empresas que ocuparam o 12º do edifício
sede; em 1999, como já relatei, Reischstul colocou a empresa americana Arthur
D Little para fazer o planejamento estratégico da Petrobrás. Agora, a Price Waterhouse Coopers, braço do Banco Mundial, trabalhou num Plano Estratégico
da Companhia, objetivando desmontar a política de Recursos Humanos. Esta
mesma empresa entrou na Petros como consultora, levada pelo Gerente do seu
contrato na Petrobrás, Diego Hernandez, que foi nomeado presidente do órgão
máximo da Petros, o Conselho Deliberativo.
Marcamos outra data com a Previc, e desta vez, conseguimos a reunião
e mostramos ao diretor vários pontos em que as entidades fiscalizadoras estão
falhando. Exemplos: há oito anos que o Conselho Fiscal rejeita as contas da
diretoria da Petros com fundamentação irrefutável. Até hoje a entidade de fisca-
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lização (SPC e agora Previc) sequer procura saber os motivos da rejeição e não
toma qualquer providência a respeito. Nem deu qualquer satisfação ao Conselho
Fiscal. O Diretor, sem expor os seus subordinados, prometeu rever o esquema
de fiscalização.
PROPOSTAS DO GOVERNO LULA PARA O NOVO
MARCO REGULATÓRIO
No ano de 2007, depois de informado pelos diretores da Petrobrás sobre
a descoberta do pré-sal e o seu imenso potencial de reservas, o presidente Lula
mandou retirar do nono leilão os blocos pertencentes ao pré-sal e criou um grupo
de trabalho interministerial para estudar e propor um novo arcabouço legal para
a questão petróleo. Estava correto o presidente, pois a Lei 9478/97 aprovada na
gestão FHC era péssima para o País, pois dava 100% do petróleo a quem o produzisse. À época em que foi feita a Lei alegava-se que o risco de exploração em
águas profundas era muito alto e o retorno baixo. Ora, o pré-sal mudou tudo: o
risco caiu a próximo de zero e o retorno é altíssimo. A Petrobrás perfurou 14 poços em blocos distintos e achou muito petróleo em todos eles. Depois perfurou
os blocos de Franco e Libra e achou mais dois campos.
Depois de quase dois anos de estudos, o GT apresentou quatro propostas
para o novo Marco Regulatório: 1) mudança dos contratos de concessão para de
partilha — a União volta a ser proprietária do petróleo, embora pagando os custos de produção, em petróleo; 2) criação de um Fundo Social — para amortecer
a entrada de dólares, evitando a doença holandesa, e aplicar os recursos em investimentos sociais; 3) Capitalização da Petrobrás — através da Cessão Onerosa de 5
bilhões de barris; a União cede um ou mais blocos com essa reserva, a Petrobrás
paga o preço combinado com títulos do Governo que com eles compra ações
da Petrobrás; 4) Criação da Pré-Sal Petróleo — uma estatal 100% da União para
administrar a exploração de petróleo do pré-sal, e que também poderá administrar as chamadas “áreas estratégicas” situadas em outras regiões do País, fora do
pré-sal, que possam conter grandes reservas de petróleo.
Esses projetos do Governo apresentaram avanços consideráveis, mas pecaram pela continuação dos leilões. Não tem sentido se leiloar áreas petrolíferas
se a Petrobrás conhece, mais do que qualquer outra empresa, a tecnologia. A
Companhia não tem problemas em conseguir recursos, pois quem tem petróleo
tem crédito farto e barato. A AEPET acompanhou a discussão dos projetos no
Congresso, tendo até participado das audiências públicas de três deles.
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A EMENDA ENTREGUISTA DE HENRIQUE ALVES
(DEPOIS ROMERO JUCÁ)
No projeto de partilha descobrimos uma emenda-contrabando do relator
do projeto na Câmara, deputado Henrique Alves: ele introduziu um parágrafo
no artigo 42 do projeto do Governo que dizia que o “royalty” pago pelo consórcio produtor lhe seria devolvido em petróleo. Ou seja, além de não pagar o
royalty, o consórcio ainda o receberia de volta, e na forma do bem mais valioso,
o petróleo. Fizemos um trabalho de desmontar essa emenda no Senado. Ficamos
três horas com o Senador Pedro Simon, que entendeu muito bem a questão e
fez um belo discurso/denúncia no Senado. Levou também a informação para o
presidente Lula. Em face dessa repercussão, o relator no Senado, Senador Romero Jucá, retirou a emenda Henrique Alves e a do deputado Ibsen Pinheiro, sob a
alegação de facilitar a aprovação do projeto do contrato de partilha.
Conversei com o senador Jucá no dia da publicação do seu relatório e
joguei uma verde sobre a devolução dos “royalties”. Ele respondeu que falara com
Nelson Barbosa, da Fazenda, e que isto não era problema. Desconfiado, li o seu
relatório e descobri que ele, subrepticiasmente, recolocou os contrabandos em
quatro artigos: onde falava em restituir os custos de produção em petróleo, ele
acrescentou “e os ‘royalties’ devidos”. Assim, a União teria que devolver, em petróleo, os “royalties” pagos.
A EMENDA PEDRO SIMON
Alertamos o Senador Pedro Simon sobre nossa descoberta e ele preparou
uma emenda, que se transformou no artigo 64, que, no parágrafo terceiro, proibia
a devolução de “royalties”. Mas Simon incluiu também uma distribuição de “royalties” por todos os estados do País. Com a grita do governador do Rio, Lula vetou
o artigo de Pedro Simon e deixou os contrabandos de Jucá. Ou seja, vetou o antídoto e deixou o veneno. Posteriormente, enviou um projeto para os “royalties”. A
AEPET está trabalhando pela derrubada do veto. Mas o “lobby” do IBP trabalha na
sua manutenção, que lhe favorece. Foram eles que “bolaram” esses contrabandos.
No mês de junho/2011, a revista Época fez uma matéria sobre Jucá: na
campanha para reeleição para a reeleição para o Senado, segundo a revista, Jucá
gastou R$ 15 milhões e declarou R$ 1,5. Ainda, segundo a revista, ele pagava as
despesas em dólar.
A AEPET fez várias simulações da perniciosidade dessa devolução dos
“royalties” pagos pelo consórcio. Se o petróleo estiver a US$ 90 por barril, a União
recebe cerca de 50%, em petróleo, de toda a produção. Com as emendas de Jucá
esse valor cai para 28%. Mostramos também que a emenda Pedro Simon, ao prever
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a distribuição dos “royalties”, remete-a para a Lei dos Fundos de Participação de estados e municípios. Esta lei está em revisão no Congresso Nacional. Nessa revisão,
pode-se restabelecer o mesmo percentual que os estados produtores vêm recebendo.
Hoje, eles recebem 2,625% do petróleo produzido a título de “royalty”, podendo a
emenda Pedro Simon ficar perfeita, sem prejudicar os estados produtores.
Outro ponto importante: a aplicação da Lei Kandir sobre o petróleo faz
com que os estados produtores percam, atualmente, cerca de R$ 7 bilhões por
ano de ICMS. Não tem sentido aplicar uma lei de incentivo à exportação para
um produto que não precisa de incentivo. Os países que mais consomem petróleo, os desenvolvidos, precisam desesperadamente dele.
Na Audiência Publica da capitalização da Petrobrás a AEPET apresentou
uma proposta que, apesar de aceita por unanimidade na Comissão, não foi incorporada pelo relator. A proposta era a seguinte: em face da capitalização se basear
num valor estabelecido para o petróleo na jazida, de 5 bilhões de barris, ao se
estabelecer um preço fixo para ele, tanto a União como os acionistas da Petrobrás
correm um risco de perder, caso o preço de mercado vigente variar muito. O preço
foi estabelecido em US$ 8 por barril. Ele prevê o desconto de todos os gastos na
produção. Se o petróleo subir muito, a União perde. Se ele baixar, os acionistas
perdem. Assim, apresentamos a proposta do preço ser variável, ou seja, a de se
usar na ocasião do encontro de contas o preço de mercado, abatendo-se os custos
totais. Ninguém correria risco de perder.
OS TELEGRAMAS DO WIKILEAKS
Como a AEPET vinha denunciando, o “lobby” internacional atua nos três
poderes através de certas entidades como Instituto Brasileiro de Petróleo, cujo
presidente era também o presidente da Repsol, e que congrega o cartel internacional do petróleo, a FIESP — Federação das indústrias do Estado de São Paulo
—, e a ONIP — Organização dos Industriais do Petróleo. Também dá a sua colaboração a FIRJAN — Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
Em 2010, os jornais publicaram alguns desses telegramas, onde o Consulado Americano do Rio e a diretora da Chevron e da Exxon, manifestaram suas
preocupações às suas matrizes. Entre outras coisas dizem esses telegramas:
Telegrama de Patricia Pradal, diretora da Chevron:
“A estratégia das petroleiras para barrar o novo marco regulatório do Pré-Sal é fazer um forte lobby no Senado por meio do IBP, da
ONIP e da FIESP”. Fizeram oito audiências públicas no Senado e na
Câmara, só em 2010.
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Telegrama enviado pelo Consulado do Rio a Washington: “as petroleiras não terão mais, como em outros países, a concessão dos campos sendo donas do petróleo. No Pré-sal o modelo é de partilha. A
União é que é a dona”.
Para Carla Lacerda, diretora da Exxon-Mobil, “o controle da Petrobrás sobre as compras de equipamentos, tecnologia e serviços poderá prejudicar os fornecedores americanos”.
Os telegramas revelam a insatisfação das petroleiras com a nova
lei, em especial com a Petrobrás sendo operadora única, e mostram
como elas atuaram no Senado para tentar mudar a nova Lei, inclusive
o contrato de partilha.
• E recomendaram:
”É PRECISO ATUAR COM MUITO CUIDADO, PARA NÃO
DESPERTAR O NACIONALISMO DOS BRASILEIROS”.
FUNÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETRÓLEO
O petróleo é um bem estratégico que tem duas funções fundamentais:
1) Como o energético da mais alta eficiência, ele proporcionou um desenvolvimento enorme da humanidade, mas criou uma dependência irresponsável
dos países desenvolvidos, pois eles se esqueceram que o petróleo é um bem finito.
É difícil substituir essa função em curto prazo.
2) Como matéria-prima para o setor petroquímico, o petróleo criou outra
dependência, pois é responsável pela criação de mais de 3.000 produtos como
remédios, fertilizantes, plásticos, e muitos outros. Mais de 80% dos produtos
que usamos no dia a dia vem do petróleo. E esta função é ainda mais difícil de
substituir. Estima-se em 25 anos com muita pesquisa e custo.
Com todo esse poderio estratégico, o petróleo gera hoje uma insegurança
energética imensa nos países desenvolvidos, pois suas reservas são insignificantes
e eles têm uma alta dependência dele. O mais grave é que estamos caminhando
para o terceiro e definitivo choque do petróleo que é o atingimento do pico de
produção mundial.
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Para se ter uma idéia da gravidade do problema, o mundo produz hoje,
cerca de 86 milhões de barris por dia. Em 2020, a produção deverá cair para 60
milhões de barris por dia. Em 2030 para 30 milhões de barris por dia. E não se
tem perspectivas de novas grandes descobertas.
CONCLUSÃO
Em face de a Petrobrás ter descoberto uma reserva da ordem de 100
bilhões de barris faz com que o Brasil tenha uma reserva total de 114,2 bilhões. Esta é uma reserva equivalente à do Iraque. Ou seja, um Iraque na
América Latina, sem os percalços bélicos do Oriente Médio. Assim, o pré-sal
brasileiro passa a ser uma fonte de forte cobiça internacional. Seja por parte
dos EUA, que tem uma reserva de 21 bilhões e consomem 10 bilhões por
ano, seja por parte da Europa, que não tem petróleo, ou ainda da Ásia que
também não tem reservas. Além disto, o cartel internacional que já dominou
90% das reservas do planeta, agora tem menos de 5% dessas reservas. Precisam delas para sobreviver.
O pré-sal é também a maior oportunidade que o Brasil já teve de deixar de ser o eterno País do futuro para ser o país do presente, do agora.
Isto não interessa aos EUA, que além de perder o seu maior fornecedor de
matéria prima, ganharia um concorrente indesejável. Aliás, uma das estratégias do Departamento de Defesa dos EUA, mostrada em documento no 2º
Fórum Social Mundial é: “Impedir que países potencialmente hegemônicos
se desenvolvam e coalizões hostis“. O alvo claro é: frear o Brasil e combater
o MERCOSUL.
Portanto, nós brasileiros precisamos nos unir e cerrar fileiras em torno dessa riqueza que é a maior oportunidade que o pais já teve de viver soberanamente. Lembrando que há um grande número de países e empresas que
nos querem tomar para si. Na década de 50, quando o petróleo era um mero
sonho, foi feito o maior movimento cívico da nossa história. Agora que ele
se tornou uma realidade acima de qualquer expectativa, temos o direito e o
dever de defendê-lo para nosso benefício.
Vamos defender a Petrobrás como executora única do Monopólio da
União e vamos, pois, lutar contra os leilões, gritando com toda a força dos
nossos pulmões: “o pré-sal é nosso. o pré-sal é do Brasil”.
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Anexo

1

ARGUMENTOS ELABORADOS PELO IBP E USADOS PELO GOVERNO (AGU), PELO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA
E PELO REPRESENTANTE DO IBP (CARTEL) CONTRA A ADI
DO PETRÓLEO.
As empresas estrangeiras, representadas pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), cujo presidente é também presidente da espanhola Repsol, elaboraram
uma série de argumentos visando influenciar o governo, a ANP e o Supremo
Tribunal Federal em favor da Lei 9478/97 e contra a nossa ADI impetrada por
Roberto Requião. O Site do Wikileaks mostrou que o IBP comanda o “lobby”
internacional do setor petróleo.
Abaixo apresentamos esses argumentos em negrito e os comentários da
AEPET sobre cada um deles, em letras normais, enviados aos ministros do STF:
1) “A lei 9478 é de 1997. Neste ano o setor de petróleo correspondia
a 2% do PIB e, em 2002, a participação era de 6,8%”.
A lei 9478/97 não é responsável pelo acréscimo da participação do setor
petróleo no PIB. Todo o crescimento do setor é decorrente do aumento da produção da Petrobrás através de descobertas ocorridas antes da promulgação desta
lei, ou em áreas que ela garantira o direito de manter para si, na chamada “rodada
zero” (cerca de 7% das áreas possíveis produtoras). Outra causa relevante diz respeito ao preço internacional do barril do petróleo, que se elevou de US$ 10 para
US$ 40. Podemos afirmar que o setor cresceu de 1997 a 2002 graças ao efeito do
monopólio e da elevação dos preços do petróleo.
2) “38 empresas concessionárias, sendo uma dezena de capital nacional, já arremataram 343 blocos em seis rodadas de licitações”.
A informação completa não é passada. Da forma como é dito, o dado parece positivo, enquanto na verdade não é. Cerca de 28 empresas estrangeiras arremataram os melhores blocos dentre os 343 adquiridos. Sendo o setor petróleo
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intensivo em capital, as empresas brasileiras, exceto a Petrobrás, não têm poder
econômico para explorar áreas em águas profundas, que são as mais promissoras.
Logo, boa parte do petróleo a ser produzido nestes 343 blocos o será por empresas estrangeiras e a Lei 9478/97, da maneira como está hoje, dá a propriedade do
petróleo produzido às empresas detentoras dos blocos. Por outro lado, o artigo
60 desta Lei concede às empresas o direito de exportar o petróleo. Desta forma,
quanto mais concessionárias estrangeiras existirem no País, pior para nós, pois as
reservas não serão nossas e se esgotarão mais rapidamente.
3) “As rodadas de licitações visam permitir que mais recursos sejam
aplicados na exploração de petróleo para garantir a auto-suficiência futura do país. A Petrobrás só garante a auto-suficiência, no
máximo, até 2019. A sexta rodada foi realizada para resultar em
aumento da produção nessa época”.
As licitações que resultem em concessões entrega do petróleo para empresas estrangeiras, ao contrário do que é afirmado, prejudica a manutenção da
auto-suficiência, porque essas empresas vão exportar o petróleo descoberto, até
porque a lei 9478 tem, em seus artigos, condicionantes que determinam que ele
seja retirado do solo o mais rapidamente possível. Se ele for produzido com a demanda interna satisfeita, a única alternativa será a exportação. Como a Petrobrás
atingirá a auto-suficiência em 2006 e manterá o país nesta condição por mais de
quinze anos, toda a produção da 6ª licitação será para exportação. Logo, a autosuficiência será encurtada.
De que adianta aumentar a produção se ela não pertencer à Nação? Ao
contrário, o país deve, estrategicamente, guardar o petróleo para alongar a duração das suas reservas. Temos o maior potencial de desenvolvimento de energia
renovável do planeta. Somos o continente tropical. A biomassa, por exemplo, é
renovável, limpa, distribuída por todo o país; pode gerar empregos em todos os
níveis. Entretanto, esta tecnologia leva cerca de 20 anos para ser desenvolvida e
implantada. Deveríamos estar investindo nesse segmento e utilizando o nosso
petróleo na fase de transição, até que ele possa ser substituído;
4) “O Brasil perfura muito pouco, anualmente. Sem as concessões,
ficaria com a perfuração da Petrobrás, que é muito restrita”.
O presidente Geisel, sob intensa pressão internacional, abriu o setor petróleo para os contratos de risco. De 1974 a 87, 33 empresas estrangeiras estiveram
no Brasil, tendo sido assinados 285 contratos. Nesses 13 anos, elas investiram
apenas cerca de US$ 300 milhões no país, enquanto a Petrobrás, no mesmo pe-
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ríodo, investiu US$ 26 bilhões e descobriu todos os campos atualmente em produção no Brasil. Naquela época, foram oferecidos os blocos em águas profundas
e essas empresas não os quiseram, porque o risco era alto e os contratos exigiam
o desenvolvimento da tecnologia para explorá-los. A Petrobrás correu todos os
riscos, investiu cerca de US$ 70 bilhões nas Bacias de Campos e de Santos até
hoje e desenvolveu toda a tecnologia. Aliás, nos seus 50 anos ela investiu mais de
90 US$ bilhões em todo país. Mais do que as 6.500 transnacionais investiram
no Brasil (cerca de US$ 80 bilhões), em todas as atividades desde que aqui se
instalaram (fonte: estudo da UNICAMP).
5) “Se voltar a existir o monopólio da Petrobrás, as universidades
brasileiras que estão recebendo recursos do fundo CTPETRO deixarão de receber porque é essa lei que garante os recursos”.
Em primeiro lugar, o monopólio é da União desde de outubro de 1953,
sendo a Petrobrás unicamente a sua executora até 1997. Em segundo lugar, a
ADI argüi a inconstitucionalidade de alguns artigos da lei, e não a sua totalidade. Em terceiro lugar, boa parte das verbas do CTPETRO está sendo usada para
financiar grupos fechados de geólogos que usam as dependências das universidades para interpretar os dados que a Petrobrás, em face do artigo 22 da lei em
questão, é obrigada a repassar para a ANP. Esta, por sua vez, recebe a “tradução”
dos dados e os vende para as empresas estrangeiras. Os alunos não têm nenhum
benefício com isto. É uma questão, inclusive, a ser investigada.
6) “Se voltar a existir o monopólio da Petrobrás, a reativação da indústria naval estará comprometida”.
Mais uma vez, o monopólio era e é da União. Além do mais, a Petrobrás sempre deu preferência ao mercado nacional, tendo inclusive, absorvido, adquirido ou gerado tecnologia, repassando-a para o mercado nacional, a
ponto de propiciar a criação de cerca de 5000 fornecedores de equipamentos
e cerca de 3000 prestadores de serviço. A abertura comercial promovida no
governo anterior e, especificamente o Repetro que isentou os fornecedores
estrangeiros dos impostos relativos a importação, desmantelou a industria
brasileira. Hoje, só a Petrobrás está colocando encomendas de plataformas
no país, para campos por elas descobertos. Por outro lado, com a vigência
do artigo 26 da lei 9478, quebrando inconstitucionalmente o monopólio,
se está permitindo a vinda de empresas estrangeiras, que empregam mais de
22.000 trabalhadores estrangeiros na Bacia de Campos em detrimentos dos
brasileiros, sem considerar os ilegais.
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7) “Se a ADI for aprovada, o caos estará implantado. Todos os contratos de concessão assinados estarão nulos de direito. Como os
investimentos feitos nos contratos serão ressarcidos? Será necessário ressarcir até os investimentos que não resultaram em sucesso”.
Pelo contrário, se a ADI fosse rejeitada seria instalado o caos jurídico:
descobrir-se uma inconstitucionalidade e não se poder corrigí-la porque causaria
impacto econômico, é algo análogo a esconder os mortos da ditadura para não
causar instabilidade política. Em todas as rodadas de licitações anteriores ocorreram ajuizamento de ação por parte das entidades petroleiras, questionando
a legitimidade de cada licitação. Nessas Ações, a ANP e as concessionárias por
estarem no plano passivo foram notificadas de que os efeitos dos leilões estão
“sub judice”. A ANP cometeu várias irregularidades, nas licitações, constatadas
inclusive pelo TCU, como por exemplo, a não realização de audiência pública e
não exigência de Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), ambos exigidos
pela legislação. O mais importante é que, se a União tiver que ressarcir as empresas por decisão judicial, ainda assim, será o melhor para o país, que não ficará
sem o seu petróleo e elas investiram muito pouco até agora. Finalmente, acordos
são sempre possíveis.
8) “Todo o arcabouço jurídico aperfeiçoado nos últimos sete anos
será jogado fora”.
Seria válido manter um arcabouço jurídico, mesmo “bem aperfeiçoado”,
que fere a Constituição? E, o que é pior, deve-se entregar, através deste arcabouço perfeito, um bem altamente estratégico pondo em risco a sobrevivência do
país como nação soberana e independente? Para a sociedade brasileira, arcabouço
jurídico perfeito foi aquele que a beneficiou desde 1953 até 1997, quando a lei
9478 cancelou intempestivamente a lei 2004, fruto do maior movimento cívico
deste país: a campanha “o petróleo é nosso”, que mobilizou, por 5 anos, todas as
forças vivas da sociedade brasileira.
9) “As empresas estrangeiras, não só as petrolíferas, não virão mais para
o Brasil. O investidor estrangeiro não confiará nas nossas leis, por
ser um país onde um governador pode mudar as leis existentes”.
Esta é uma argumentação lamentavelmente indigna da grandeza de princípios que regem a sociedade brasileira e a nossa Constituição. O país que mais
atrai investimentos estrangeiros são os EUA. Entre as principais razões, está a de
ser uma nação que zela pelo interesse do seu povo e tem, portanto, o respeito dos
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investidores sérios. As regras de proteção aos interesses americanos são muito fortes e funcionam. Enquanto isto, a América Latina, cujos governos na maioria das
vezes se rendem docilmente às pressões externas e alienam o interesse de seus povos, escancarando suas riquezas, recebem, fundamentalmente, investidores menos
confiáveis e capitais especulativos. O governador Roberto Requião não mudou lei
alguma. Apenas propôs a legítima correção mudança de artigos que ferem a nossa
Constituição e os interesses do país. O julgamento está sendo feito, dentro da lei,
por Ministros do STF que, certamente, estão compreendendo o significado altamente estratégico do petróleo que tem gerado tantos conflitos mundiais.
10) “As empresas estrangeiras não virão para o país se não tiverem a
posse do petróleo descoberto. É assim em todo o mundo”.
Não vemos interesse para o país se essas empresas vierem e adquirirem áreas
em que a União, através da Petrobrás, investiu, correu os riscos geológicos e, agora,
as entrega a preços módicos para serem exploradas e o petróleo produzido exportado pelas empresas. Pelo artigo 26 da lei 9478 em vigor, as empresas estrangeiras se
tornam donas do petróleo e podem o exportar, pois, conforme dito anteriormente,
a Petrobrás atingirá e manterá, a partir de 2006, a auto-suficiência por mais de 15
anos. É bom lembrar que o Brasil nunca será uma Arábia Saudita que terá petróleo
para seu consumo próprio por mais de 300 anos. As rochas sedimentares brasileiras
ainda não deram perspectivas de grandes novas descobertas. Portanto, o Brasil irá
precisar no futuro do petróleo erradamente exportado.
11) “Como pode uma lei, que vem sendo aplicada há sete anos, só
agora ser descoberta a sua inconstitucionalidade? Não houve no
período, em instância alguma, qualquer questionamento”.
Esta argumentação é falsa. Existe carência para que seja argumentada a
inconstitucionalidade? Se este fosse o caso, não precisaria existir o STF. Bastaria
que as Comissões de Constituição e Justiça do Congresso Nacional tivessem a
incumbência de dirimir dúvidas. Como não poderia deixar de ser, há um necessário rigor para se propor uma ADI. Assim, além das exigências formais contidas
no artigo 103 da Constituição Federal na situação em questão, adicionalmente,
há a necessidade do proponente ser nacionalista e estar comprometido com a
sociedade brasileira, que é o caso do Governador Requião. Além disto, a AEPET
manifestou nas audiências públicas da quinta e da sexta rodadas de licitações o
seu questionamento quanto à constitucionalidade do artigo 26 e alguns outros
da lei 9478. Estes questionamentos estão registrados nas atas da ANP.
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12) “A lei 9478 satisfaz simultaneamente aos artigos 176 e 177 da
Constituição. Ela não poderia deixar de satisfazer o artigo 176,
uma vez que petróleo é também recurso mineral”.
Segundo renomados constitucionalistas, dentre os quais o Dr. Fabio Konder Comparato, o artigo 176 é genérico para minérios. O artigo 177 foi inserido
na Constituição especificamente para regular a questão do petróleo, portanto
prevalece sobre o primeiro. O artigo 176 prevê a entrega da propriedade do
minério depois de extraído, o 177 não prevê a entrega do petróleo. Se assim não
fosse, não haveria necessidade do artigo 177. Além disto, deve ser considerada
a intenção do legislador. Na época da elaboração da Constituição de 1988, sob
a liderança do insigne brasileiro Barbosa Lima Sobrinho, várias entidades fizeram campanha para elevar o monopólio do petróleo ao nível constitucional para
dificultar a entrega do nosso petróleo para empresas estrangeiras que tentavam
tomá-lo desde a criação da Petrobrás, como atesta a carta testamento do Presidente Vargas. Em expressiva votação o monopólio foi inserido na Constituição
por 441 votos a 6. Portanto, o artigo 26 da lei atende ao 176 da Constituição,
mas contraria o artigo 177, especificamente inserido na Constituição para garantir o petróleo para os brasileiros.
13) “A ANP tem trabalhado de comum acordo com o MME e o CNPE,
inclusive seguindo a diretriz constante da resolução 8 desse Conselho. A ANP tem realizado as rodadas de licitações com a maior
lisura e transparência”.
O Edital da sexta licitação teve incluído um dispositivo, altamente subjetivo, que propiciou a perda da melhor das áreas colocadas em licitação (a CM-61),
por parte da Petrobrás, para um consórcio de empresas estrangeiras. O peso de
40% atribuído ao item Conteúdo Local – CL (percentual do compromisso da
concessionária em colocar compras no mercado nacional à época do desenvolvimento dos campos) para julgamento das propostas, deu margem a que empresas
menos sérias ganhassem concessões com artifícios como, por exemplo, estimar
o Conteúdo Local em valores inexeqüíveis e ganhar áreas. No caso do CM – 61
ainda teve um agravante: a empresa coreana SK estava negociando parceria com
a Petrobrás. Como a Petrobrás quis concorrer sozinha no CM-61, a SK levou as
informações que vinha obtendo da Petrobrás para a sua nova associação com a
Devon e, juntas ganharam o bloco. A AEPET havia alertado a ANP, antes da
licitação, para essa possibilidade. A ANP respondeu com evasivas e prosseguiu a
licitação. Uma Ação Popular está contestando a vitória Do Consórcio Devon/
SK. Como reconhece a ANP, não existem parâmetros de aferição do CL e sua
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comprovação só ocorrerá daqui a 10 anos. Ainda assim, a concessionária poderá
alegar que confiou nos fabricantes nacionais e eles é que falharam.
14) “A ADI reflete simplesmente uma posição ideológica, representando o retorno ao passado, o do monopólio da Petrobrás”.
Aqui temos um erro duplo: 1) O monopólio é da União, a Petrobrás vinha
sendo sua executora; 2) O petróleo não é uma questão político-ideológica. É uma
questão altamente estratégica e de soberania, além de seu conteúdo econômico.
Os paises desenvolvidos consomem 75% do petróleo produzido no mundo e
não têm reservas. Esta é a principal razão porque a maioria das guerras ocorridas
depois da segunda guerra mundial tiveram como motivador principal o petróleo.
O Brasil só tem reservas para cerca de 18 anos. Se exportar, esta duração se reduz
drasticamente. Os especialistas mundiais estão prevendo o terceiro e definitivo
choque do petróleo para, no máximo, 2015, quando a curva de demanda superará a de oferta. Com isto, prevêem que o barril de petróleo superará os US$ 100.
Quem tiver reservas próprias sobreviverá. Quem não tiver, sucumbirá.
15) “O congressista de 1995/1998 visou com a emenda constitucional numero 9 e a lei 9478 preservar o monopólio do petróleo da
União, sendo executores desse monopólio, não somente a Petrobrás, mas ela e outras empresas”.
Aqui, houve a recuperação da verdade quanto a quem pertence o monopólio. Entretanto, falha quanto à lei 9478. Ela não preservou o monopólio.
O seu artigo 26 o quebra ao entregar a propriedade a quem produzir, ficando
a União com o monopólio da rocha vazia. A AEPET acompanhou de perto a
mudança na Constituição e a elaboração da lei 9478. O jogo de pressões sobre os
congressistas foi enorme. Restou uma incoerência legal, em face dessas pressões:
um monopólio exercido por vários executores, inclusive com direito de propriedade do bem produzido.
16) “Esse congressista estava preocupado com o monopólio das atividades do setor petróleo, que são controladas pela ANP, e não com
o monopólio dos produtos (petróleo e gás). Assim, o monopólio
das atividades petrolíferas continuam preservadas pela União no
novo modelo”.
Aqui, foi atingido o clímax das falácias. Foi inventado um novo instituto
econômico e jurídico: o “monopólio das atividades” e não dos produtos ou de

‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

149

serviços. Não existe isto para qualquer setor, em nenhum lugar do mundo. O
mais grave é que essa tese fundamentou o posicionamento do Procurador Geral
da República, Cláudio Fonteles, contra a ADI, na reunião do STF do dia 16/9.
Aqui temos duas hipóteses: a) o Procurador não teria independência necessária
por ser nomeado pelo Presidente da República; b) o Procurador, por falta de
tempo, apoiou-se em argumentos, que infelizmente, não são verídicos. Ficamos
com a segunda hipótese. De qualquer modo, uma votação de tamanha envergadura não deve ser conduzida desta forma. O advogado do IBP, Siqueira Castro,
tinha seguido a mesma cartilha, assim como o representante da AGU.
17) “A possibilidade de desabastecimento do país inexiste tendo-se
em conta que a ANP pode não aprovar a exportação de petróleo
em qualquer época (artigo 60 da lei 9478)”.
A partir de 2006, a Petrobrás garantirá a auto-suficiência e existirá até
produção excedente. Como impedir que uma empresa produtora exporte o seu
petróleo?
A falácia: a Shell exporta hoje 70.000 barris/dia de petróleo leve, com
isenção de alguns impostos, sem que o país tenha atingido a auto-suficiência; a
Petrobrás está exportando petróleo para fazer caixa para ajudar o superávit primário. Onde está a ANP para barrar estas exportações?
O México em 1995 flexibilizou o monopólio, permitindo que o petróleo
fosse dado como garantia de dívida. Em 1998, com a eleição do Fox e a crise
econômica dos EUA, o México passou a enviar mais petróleo para os EUA. Suas
reservas que nos últimos 20 anos vinham se mantendo em torno de 48 bilhões
de barris, em quatro anos caíram para 12 bilhões de barris, conforme divulgado
no sítio da ANP que mostram as reservas de barris até 2002.

RESUMOS DA GREVE DE 95

Extraídos da tese de mestrado de Frederico Lisboa Romão, obedecendo a
itemização constante do original da tese.
4.3.1 A PRIMEIRA GREVE (ainda em 1994)
Cumprindo as determinações do III Congresso, a FUP entrega à Petrobrás sua pauta de reivindicação no dia 26 de agosto (sexta-feira), antecipando-se
à data-base que é setembro. Constavam da pauta o índice de reajuste de 112%,
incorporação das perdas de 26% em função dos planos econômicos, produtividade de 10%; pagamento das horas-extras-turno; reposição do efetivo e readmissão dos demitidos do sistema Petrobrás pela reforma administrativa de Collor;
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reajuste mensal da inflação pelo ICV-Dieese, entre outras cláusulas. A Petrobrás se comprometeu a dar uma resposta no dia 30 de agosto (Primeira mão,
26/08/1994). No dia 29,
Este valor previa uma inflação para o mês de agosto de 5% conforme o
ICV-DIEESE, como a inflação foi de 2,86%, o índice reivindicado (pela FUP)
ficou em 108,36%.
Ao dar o retorno sobre a proposta da FUP, a Petrobrás afirma estar impossibilitada de discutir qualquer coisa que fugisse às determinações do Plano Real.
Ela só garantia 13,39%, que era o IPC-r do período, comprometia-se ainda,
em manter as cláusulas sociais históricas da categoria. Em função do impasse,
a FUP convoca uma Plenária Nacional com representantes da categoria para
discutir os desdobramentos da campanha. A Plenária ocorre nos dias 17 e 18 de
setembro, no Rio de Janeiro, e aprova greve a partir do dia 27 de setembro.
Vicentinho (presidente da CUT) e a direção da FUP foram recebidos por
Rennó. Ao mesmo tempo, a CUT anunciava grandes mobilizações para o mês de
setembro envolvendo bancários, metalúrgicos, químicos e petroquímicos. Era o
conhecido “setembro negro”.
... No dia 27 de setembro, como previsto, a greve começa. Todas as bases
participam da greve, a adesão é grande. Nesse mesmo dia ocorre a audiência de
conciliação no TST... Fracassada a conciliação, fica marcado o julgamento para o
dia 30. À noite desse mesmo dia o Procurador Geral do Trabalho emitiu parecer
declarando a greve “ilegal” e “abusiva”. Nesse meio tempo, a mídia e o governo acusam os petroleiros de quererem boicotar a estabilidade econômica. São chamados
de privilegiados e corporativistas. As notícias (da mídia) dão conta de que o Governo não deve ceder aos grevistas, pois isso abriria precedente para outras categorias,
inclusive do setor privado. Será nesse clima que o TST julgará no dia 30 a greve
como abusiva, retira 32 cláusulas presentes em acordos anteriores.
... A FUP orienta pela continuidade da greve. O movimento se mantém
forte mesmo após a decretação da abusividade. Entretanto os ataques contra a
categoria se tornam agora maiores. Nesse momento além de corporativos passam
a ser fora da lei, por não se submeterem ao Estado de Direito. O ministro da
Fazenda, Ciro Gomes, vai mais longe e chama o ato de continuidade da greve
de “ato antidemocrático, autoritário, fascista e eleitoral” (FSP, 02/1019994). Os
veículos de comunicação intensificam as notícias que falam no risco de desabastecimento. A empresa anuncia demissões, caso a greve continue. Cria-se um
clima visando a jogar a população contra os petroleiros;
Visando a sair do impasse, a direção da FUP busca a mediação da CUT.
Fruto da intervenção de Vicentinho (presidente da CUT), o presidente Itamar
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aceita receber os representantes da categoria e envia um comunicado à Petrobrás
para suspender o anúncio das demissões por 24 horas. No dia 05 de outubro,
no Hotel Ritz na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ocorre reunião com
o presidente Itamar Franco. Dessa reunião participam Itamar, os ministros
Delcídio Gomes (Minas e Energia), Marcelo Pimentel (Trabalho), Ciro Gomes (Fazenda) e Mauro Duarte (Secretaria Geral). Do lado dos trabalhadores
estão Vicentinho, Spis (coordenador geral da FUP), além de Geraldão, Maurício
e Moia, os dois primeiros dirigentes da FUP e o último dirigente sindical de
Cubatão. Ao fim da reunião, foi feito um acordo chamado Termo de Entendimento, que permitiu a suspensão da greve no mesmo dia 05. O Termo de
Entendimento incluía 13,59% de reajuste, a não demissão ou punição dos
grevistas. (os 13,49 eram iguais à proposta da Petrobrás)
4.3.2 A greve que não ocorreu em 10 de novembro
As notícias dão conta de que a Petrobrás não cumprirá o acordo por não
ter participado dele e, diferentemente do que havia sido acordado com Itamar
Franco, a empresa instaurou processos administrativos contra os grevistas de Minas Gerais, da Bahia e do Ceará. A partir disso, novamente os dirigentes sindicais
iniciam um novo processo de mobilização das bases. Começam do zero todo
um novo processo de preparação, de novo são marcadas assembléias nas bases. A
possibilidade de greve volta à ordem do dia. “O clima era de revolta, a categoria
se sentia desrespeitada” (Moraes, diretor da FUP). (Rennó já fazia o jogo de
FHC).
... Uma dessas reuniões com o Ministro do Trabalho, Pimentel e depois
com o Ministro das Minas e Energia, Delcídio Gomes, começou às 9h, no dia 9 de
novembro, terminou às duas horas da manhã do dia 10/11/94. Aí saiu o acordo
chamado Termo de Acordo, assinado por mim e pelo Delcídio, sendo que ele assinou pelo Ministério de Minas e Energia e pela Petrobrás. Uma cláusula do dissídio
era discutida com o Ciro, outra com o Marcelo Pimentel. Eles participaram da
elaboração desse acordo. Quem datilografou o acordo foi o advogado da Petrobrás
e o Clotário, e não houve greve... (Spis apud Lucena, 1997).
Em função de ter havido a assinatura do Termo de Acordo, a FUP encaminha a suspensão da greve marcada para começar naquele dia. No dia seguinte
à assinatura do acordo ele já é bombardeado pela imprensa. As notícias dão conta
de o acordo ter sido feito à revelia da empresa (Petrobrás), cancelando inclusive
“inquéritos administrativos para punições e demissões”. Chega-se a veicular
um possível pedido de demissão de Joel Mendes Rennó por discordar do acordo
(FSP, 11/11/1995). A partir daí uma série de desencontros começam a acontecer
e o novo acordo mais uma vez não será cumprido.
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4.3.3 A segunda greve - Novamente as lideranças petroleiras e sua categoria se defrontam com mais um acordo (2º) não cumprido. É anunciada a retomada das negociações com o Ministério do Trabalho para o dia 21 de novembro. A
resposta dos petroleiros será recomeçar o trabalho para mais uma greve.
... Dá-se tudo novamente; a imprensa passa a divulgar o risco de desabastecimento, os prejuízos provocados pela greve em outras empresas. O país é mais
uma vez convocado a discutir a Petrobrás, os petroleiros e seus entornos seja pela
ação da mídia, seja pela presença dos seus governantes, que se envolvem na questão. Novamente o presidente da república e seus ministros falam sobre o tema. A
Petrobrás por sua vez garante que não faltará combustível. Surgem as ameaças, é
retomado o combate à categoria e a seus “privilégios”
Vicentinho, presidente da CUT, culpa os ministros, particularmente
Ciro Gomes, pela greve dos petroleiros e prevê dias difíceis para FHC. Ele chega
a falar da possibilidade de greve geral, caso a proposta de desindexação prossiga
em um ambiente inflacionário (GM, 24/11/1994). A Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET) acusa Rennó de estar trabalhando mais para
FHC do que para Itamar (FSP, 25/11/1994).
O Ministro Presidente em exercício do TST, José Ajuricaba da Costa
e Silva, no mesmo despacho que convoca as partes para conciliação, estipula
multa diária de R$ 100.000,00 para cada sindicato que não respeitar o efetivo mínimo de 30%. O Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho,
José Pedro Ferraz dos Passos entende a greve, mais uma vez, como abusiva
(FSP, 25/11/1994). No dia 25 de novembro, dois dias após o início da greve,
durante a reunião de conciliação entre a empresa e os petroleiros no TST,
faz-se um novo acordo, desta feita denominado de Protocolo (3º); que fora
assinado por José Lima de Andrade Neto, Superintendente Adjunto do Serviço
de Recursos Humanos (Serec) e por Rosemberg Evangelista Pinto diretor da
FUP. Enquanto em Brasília Spis participava da audiência de conciliação na
qual se encontrava também Rennó, no Rio. Rosemberg negociava uma saída
com o pessoal do Serec, órgão de recursos humanos da Petrobrás. Por telefone
eles se comunicaram até se conseguir chegar a um acordo, ainda durante a
audiência de conciliação. Mais uma vez a greve é suspensa de forma relâmpago,
sem prévia discussão nas bases.
Nós temos uma avaliação crítica: a gente se precipitou um pouco ao aprovar o protocolo na direção. Deveríamos ter posto o protocolo nas assembléias.
Durante a conciliação, eu recebi um telefonema do Rio, do companheiro Rosemberg, que estava sendo feito o acordo. Do meu celular o Rennó falou com o
Clotário (SEREC). Nós solicitamos a suspensão da audiência para pegar uma
cópia deste documento pelo fax, para ver se dava para aceitar ou não. De comum
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acordo, Petrobrás e trabalhadores, suspenderam a audiência de conciliação devido à possibilidade de acordo (Spis apud Lucena, 1997).
“A suspeita da AEPET se confirma pela mudança de posição de
Rennó que no prazo de um ano muda de posição em relação a defesa
da manutenção do monopólio estatal do petróleo. Tudo de acordo
com as orientações de FHC. Em fevereiro FHC ampliará sua proposta
inicial em relação a quebra do monopólio do petróleo”.
Nos primeiros dias de dezembro, a direção da FUP denuncia que a
empresa, ao invés de cumprir o Protocolo, começa a punir com demissões,
suspensões os grevistas que na opinião da Petrobrás cometeram abusos. Segundo a FUP as punições ocorrem sem direito de defesa. No dia 15 de dezembro, findo o prazo para que fossem retomadas as negociações, a Petrobrás pede
um prazo maior. No dia 27 de dezembro, conforme combinado, à direção da
FUP vai à sede da Petrobrás no Rio de Janeiro (Edise), mas lá é informada de
que Rennó viajou. Não havia retorno para as reivindicações. Este seria mais um
acordo não cumprido; mais uma negociação desrespeitada.
Nas assembléias que fomos para fazer a avaliação disso, a direção da FUP
foi muito criticada, de cabo a rabo ... sobrou para todos os coordenadores da
Federação. Fomos muito criticados porque, do ponto de vista da base, nós fomos
enganados ... Não dava para fazer mais nada até o final do ano. Aí fizemos uma
discussão com a CUT, para pegar todas essas pendências de data-base e verificar
se dava para fazer uma mobilização conjunta. A gente queria fazer alguma coisa,
a base estava agredida na sua dignidade. Não confiava muito em nós: “esses caras
vão negociar de novo e fazer outra atrapalhada, vão assinar outro acordo que não
vai ser respeitado. Já tinha assinado com o presidente da república, com o ministro e com a empresa ... (Spis apud Lucena, 1997).
Essa questão passaria para o governo FHC como um problema não resolvido, mas que cedo ou tarde teria que ser equacionado, conforme apregoa
um escriba da ordem, que ao discorrer sobre a greve afirma: praticamente
inevitável, porque com o quadro de forças hoje delineado é difícil esperar
um desenlace sem trauma.
... Durante essa mesma semana o quadro político se modificara grandemente.
FHC, ao retornar ao Brasil, após passar quase uma semana nos
80
EUA , quando se encontrou com dirigentes do mundo político/empresarial
daquele país e com organismos internacionais como FMI, Bird, e BID, adota algumas medidas que transformam radicalmente o panorama econômico
e político. O governo assume a tão cobrada (pelos americanos) iniciativa,
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passa à ofensiva. Na terça-feira, 25 de abril, o Ministro do Planejamento,
José Serra, anuncia um radical programa de privatização de 17 empresas
estatais a serem vendidas entre junho e dezembro. Incluem-se entre as privatizáveis as empresas do setor elétrico, subsidiárias da Eletrobrás, meninas
dos olhos do capital privado, que deveriam ser privatizadas até 1998. Anuncia-se a venda da Vale do Rio Doce dentro de um prazo de seis meses. A
disposição de privatizar agora era para valer. Essa postura pega de surpresa
dirigentes de estatais privatizáveis, que afirmavam desconhecer as decisões
(FSP, 26/04/1995).
No mesmo 25 de abril, o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, fugindo
de sua própria característica, endurece o discurso e, de Washington, onde
participa de reunião com o FMI, ataca quem ele denomina de “coveiros do
Real”, alarmistas de plantão”e catastrofistas”
80

FHC viajou no dia 17 de abril e retornou no dia 22.

Diante desse quadro e da iminência da greve, a AEPET fez uma carta
para a FUP, alertan-do que uma greve fora do período de dissídio, era tudo
o que FHC precisava para massacrar os petroleiros, além de desmontar o segundo sindicato mais forte do País, abrindo caminha para as exigências dos
EUA. Propusemos que se deixasse a greve para setembro. Spis respondeu que
a categoria queria a greve e não tinha como impedir. Ou seja, a FUP que tinha
sido tão competente quando o Governo e a Petrobrás negaram quatro acordo
assinados com os petroleiros, agora cometia uma imprudência que só iria beneficiar FHC por colocar a categoria numa situação altamente vulnerável. Na
melhor das hipóteses, era uma profunda ingenuidade (Grifo nosso).
4.4 A GREVE DE 1995
4.4.1 A madrugada de 03 de maio de 1995 Havia algo mais na madrugada
do dia 03 de maio de 1995 em diversas cidades do Brasil, além dos latidos dos
cães e do pisar trôpego de bêbados retardatários a caminho de casa. E trabalhadores; nessa madrugada as sedes de diversos sindicatos, federações e central
sindical ainda estão repletas; as assembléias e reuniões ocorreram até tarde. A
greve foi aprovada!
Onda de greve – servidores públicos e funcionários de estatais devem iniciar hoje greve unificada contra as reformas constitucionais. Petroleiros e eletricitários param por tempo indeterminado.... CUT marca para hoje greve unificada
de servidores – Paralisação será por tempo indeterminado (GM, 03.05.95).
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[...] Outras categorias também vão parar [...] O movimento é unificado
pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e as 17 entidades sindicais nacionais [...] Aeroportuários também param Além dos petroleiros, eletricitários, telefônicos, previdenciários, servidores técnicos administrativos das Universidades
Federais e da saúde que, comandados pela CUT, iniciaram a greve no dia 03 de
maio, havia outras categorias importantes em processo de mobilização ou com
greves já instaladas.
FHC já havia exposto claramente sua disposição de fazer enfrentamento a
quem contestasse sua política, quando no mês de março declarou não permitir divergências de dirigentes de estatais às suas diretrizes. Reafirmou sua posição um dia
antes da decretação da greve puxada pela CUT, quando saíra publicada no Diário
Oficial da União a demissão do advogado José Machado Sobrinho da direção da
Petrobrás, que fora exonerado dia 28 de abril, por ter feito críticas ao programa de
privatização do governo. José Machado publicou artigo no Jornal do Brasil (JB), com
o Titulo de “Lesa Pátria”, condenando as privatizações das empresas como Vale do
Rio Doce, Eletrobrás, Petrobrás e Telebrás (Diário do Nordeste 03.05.95).
Raimundo de Brito, Ministro das Minas Energia, pasta responsável pela
maioria dos servidores em greve, denomina a greve, iniciada no dia 03 de maio,
“como coisa da CUT contra as reformas” (FSP, 05.05.95). Por determinação
desse Ministro a Petrobrás e a Eletrobrás entram no TST com pedido de abusividade ainda no primeiro dia do movimento. No mesmo dia, o Presidente do TST,
José Ajuricaba, marcou a audiência de conciliação com os petroleiros a acontecer
no dia 06 de maio às 10 horas, e determinou a todos os sindicatos de petróleo a
manutenção de 30% de efetivo mínimo, sob pena de multa diária de R$ 100 mil
por dia de descumprimento para cada sindicato. Para garantir o cumprimento
dessa sua decisão,
A atmosfera avaliada como positiva para o movimento grevista permanece
durante a primeira semana de greve. As matérias publicadas nos jornais pesquisados continuam tratando a greve, iniciada no dia 03 de maio, como uma greve
capitaneada pela CUT contra as reformas de FHC, mas que teria no seu bojo
também as reivindicações econômicas e a cobrança de cumprimento de acordo
por parte do governo. 113
Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, O Estado de São Paulo, O Globo,
Jornal do Brasil, A Tarde, O Povo, Diário do Nordeste, Tribuna do Ceará, Tribuna do Norte, Tribuna do Povo, Diário de Natal, Jornal O Mossoroense, Zero
Hora, Vale Paraibano, A Crítica, Gazeta do Povo, Gazeta do Oeste. Esse tipo de
posição será uma constante, de um lado estão alguns poucos analistas que criticam FHC, mas que não deixam também de criticar o movimento, do outro
lado se encontram os que apóiam incondicionalmente o governo e fazem duras
críticas aos grevistas.
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Nesse ínterim, ocorre dia 06 de maio a audiência de conciliação no TST.
Durante a audiência a FUP defendeu o cumprimento do acordo assinado em 25
de novembro e afirmou estar cumprindo o efetivo mínimo de 30%. As posições
da Petrobrás se mostram contraditórias na audiência, Clotário Francisco Cardoso, Superintendente de Recursos Humanos (SEREC) da empresa, reconhece em
parte o descumprimento de acordo e atesta as condições financeiras da Petrobrás
em efetuar os ajustes, evidenciando claramente que eles não foram feitos apenas
por discordância do governo (FSP 09.05.95). A Petrobrás na audiência não se
mostrou disposta a encontrar saídas, o interesse da Petrobrás era que rapidamente a greve fosse julgada abusiva.
A recusa da Petrobrás em apresentar alternativas viáveis causa irritação
de José Ajuricaba Costa e Silva, Presidente do TST, conforme noticiado pela
imprensa. Apenas o Jornal Nacional da Rede Globo (JN) inverte os papéis e
apresenta os petroleiros como responsáveis por não haver conciliação. A Globo
abre seu jornal das 20 horas com a chamada “Petroleiros não entram em acordo”
(A Tarde, FSP, GM, 07.05.95, Sindipetro Sul 08.05.95).
Ainda na reunião de conciliação conhece-se o parecer do Procurador-Geral Substituto do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho considera o Protocolo
assinado em 25 de novembro como válido, contesta o argumento de desconhecimento da greve por parte da Petrobrás, mas considera a greve abusiva por não
ter cumprido o efetivo mínimo (O Petroleiro, 08.05.95)
Em sentido oposto ao da CUT, a Força Sindical, segunda maior central sindical do país, preparara para o dia 11.05 uma greve na zona leste da
capital paulista de apoio às reformas de FHC e contra as greves organizadas
pela CUT. Durante todo o processo de greve os dirigentes daquela central
fazem pronunciamentos contrários aos paredistas e às estatais. A Força Sindical defende abertamente as privatizações e a política neoliberal. Sobre a adesão da Força Sindical ao neoliberalismo ver: Boito (1999), Tropia (2002).
A direção da CUT nacional realizou uma reunião dia 05.05 (sextafeira), e modificando sua posição decide negociar com o governo a reforma
constitucional. Essa posição foi defendida e capitaneada pela “Articulação
Sindical”, corrente do PT de que faz parte Vicentinho, então Presidente da
Central. A decisão foi aprovada mesmo tendo a discordância dos sindicalistas ligados a outras forças, como a Convergência Socialista, a CSC, e a CUT
pela Base. Foi uma reunião bastante polêmica. A posição de sentar com o
governo ia de encontro ao espírito da greve puxada pela Central, ainda mais
porque havia setores dentro da CUT defendendo a decretação da greve geral
já naqueles dias.
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No mesmo dia em que a Petrobrás afirmava em Brasília haver risco imediato de desabastecimento, no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, o superintendente da REFAP afirmava não haver risco nenhum. No Rio Grande do Norte,
enquanto O Tribuna do Norte publicava “petroleiros garantem abastecimento no
RN”, o jornal Mossoroense, do mesmo estado, fala em desabastecimento.
Há muita mobilização nos meios sindicais. Apesar de alguns reveses o
quadro é de grandes movimentações nas categorias. Dentro desse clima será
julgado a greve dos petroleiros pelo TST no dia 09.05 (terça-feira).
“O julgamento dos petroleiros ocorreu de forma exageradamente rápida
quando comparado com outros julgamentos dessa envergadura” (advogado da
FUP). Em apenas três horas a greve é julgada abusiva por 11 votos contra 1.
Apenas o ministro Taumaturgo Cortizo votou pela não abusividade. Em outra
votação, nessa mesma seção, por 9 contra 3, desconhecem a legalidade do Protocolo firmado em 25 de novembro de 94. O acordo de 25 de novembro, ainda
no governo Itamar Franco, foi o responsável pela suspensão da segunda greve
dos petroleiros havida naquele ano. O TST decidiu ainda que os petroleiros deveriam retornar ao trabalho a partir das 12 horas do dia 10, estipulando para os
sindicatos multa de R$ 100 mil por cada novo dia de greve.
09.05.95). “Durante o julgamento um elemento importante foi a posição
do ministro Almir Pazzianotto que esteve o tempo todo com as piores posições,
ele fazia questão de se posicionar da forma mais retrográda possível. Pazzianotto
tratou o acordo como ficção” (advogado da FUP). Na sua tese, Pazzianotto acusava o ex-presidente Itamar Franco de ter praticado atos inconseqüentes.
A revolta dos sindicalistas com a decisão foi proporcional a ela. O Presidente da CUT, Vicentinho, afirma: a decisão do TST foi lamentável e mostrou
que a Justiça do Trabalho não existe mais, está podre. [...] A coisa vai se complicar. Os petroleiros saíram revoltados. Trabalhador não é besta. Quem morre
calado é sapo em pé de boi [...] A CUT vai apoiar os petroleiros até as últimas
conseqüências (FSP, GM, 10.05.95).
Ao tomar conhecimento da continuidade da greve o governo anuncia,
na noite do dia 10.05, com exclusividade “na última frase do Jornal Nacional”
da Rede Globo, “E atenção! A Petrobrás acaba de anunciar a demissão de 25
petroleiros entre os quais dirigentes sindicais”. Todos demitidos por justa causa., Antonio Carlos Spis, encabeçava a lista divulgada no dia 11. A decisão de
demitir parece ter sido tomada apenas no final do dia 10, pois dirigentes da
empresa da RLAM e da REVAP, locais onde haveriam demissões, dão entrevistas
aos jornais que circularam no dia seguinte (11.05), sem fazer nenhuma referência às demissões que já foram notícia no dia anterior (10.05) (A Tarde, FSP,
11.05.95/12.05.95).
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Rennó resolve assumir esse ato de demissão de petroleiros mesmo correndo o risco de estar passando por cima da legislação, visto que interpretação de
juristas entendem como ilegal a demissão sumária de dirigentes sindicais, sem o
prévio e devido processo legal na Justiça do Trabalho (JB, 12.05.95). As demissões parecem ter surpreendido a própria FUP.
Observando o endurecimento por parte do governo e do Judiciário a FUP
responde com o chamamento para radicalizar ainda mais, orienta que seja feito
o corte total da produção.
Ao final do dia 12.05 havia uma refinaria ocupada e 59 demitidos na Petrobrás, “podendo haver mais demitidos nos próximos dias” afirmava a empresa
(JB, 12.05.95). Entre os demitidos encontram-se dirigentes sindicais, trabalhadores comuns e até supervisores de operações. Como não podia ser diferente, a
decisão causou grande agitação entre os trabalhadores. Ninguém na empresa
estava acostumado com demissão. Na Petrobrás não existia cultura de demissão;
era aposentadoria e PDV, as primeiras demissões aconteceram no governo Collor
em 1990, mas foram revertidas com a luta (Sandra, Sindipetrosul).
4.4.7 Nova etapa da greve
A greve dos petroleiros, após ser julgada abusiva pelo TST, entra em uma
nova fase. Na nova etapa o indicativo da FUP vai além da manutenção da greve
nos moldes conhecidos até então. Depois do julgamento a orientação lida nos
seus boletins e DNs da FUP é “parada total da produção”. O sentimento transmitido pela FUP é de radicalizar o movimento (JB, 12.05.95).
“Os petroleiros vão coordenar greve geral contra o Plano Real. A greve
será radicalizada porque o governo está truculento”, afirma Geraldão diretor da
FUP (FSP, 12.05.95).
O esforço, agora torna-se imensamente maior do que simplesmente manter a greve. O comando orienta a radicalização da greve depois de uma decisão
judicial totalmente adversa ao movimento, após a empresa ter iniciado as demissões, fatos novo em certa medida, para a categoria em seu 10º dia de greve.
No dia 11.05, a CUT promoveu um ato público em frente ao TST em
Brasília, fazendo o enterro simbólico do Tribunal Superior do Trabalho. No
dia seguinte (12.05), os eletricitários compareceram ao julgamento da sua greve,
no TST, com vendas negras nos olhos e vestindo camisas pretas com os dizeres
“Solidariedade aos petroleiros”.
Diversos interlocutores do governo apontam como positivo para aprovação das reformas no Congresso a continuação da greve. Segundo eles, ao tornar
a sociedade refém das suas ações, os petroleiros estariam se isolando. Dentro
dessa linha, afirmava Benito Gama (PFL/BA, vice-líder do governo na Câmara),
“o governo vai continuar endurecendo” (A tarde, 14.05.95). O endurecimento
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do governo foi percebido dentro das suas próprias hostes ...o deputado Almino
Affonso (PSDB-SP) se diz testemunha de que o ministro Brito endureceu
com os petroleiros na negociação salarial deixando-os sem alternativa fora
da greve... [...] O PFL está morrendo de rir, porque esta greve caiu do céu
para acabar com o corporativismo do Petrobrás, afirmava outro líder governista
(OESP, 13.05.95).
A partir do dia 11.05, começa a ser ventilado na imprensa a possibilidade
de intervenção das forças armadas nas refinarias e hidrelétricas, possibilidade
sempre negada pelo governo. Apesar das negativas, o exército entra de prontidão
em 05 regiões militares. Os comandos militares do Leste (no Rio de Janeiro),
Sudeste (em São Paulo), Sul (em Porto Alegre), Nordeste (em Recife) e na Amazônia passaram a reter um contingente de tropas nos quartéis por ordem do
ministro do exército Zenildo Lucena (OESP, 13.05.95).
4.4.10 O comportamento da mídia
Modifica-se o enfoque dos meios de comunicação de massa à medida que
os dias vão assando. Cada dia mais a mídia trata de forma diferenciada a greve
dos petroleiros. Em verdade, desde o inicio do movimento no dia 03 de maio,
os petroleiros tinham um destaque maior do que o dado às outras categorias em
greve; tal desproporção aumentara cada dia mais. Afora a mudança de quantidade, muda também a qualidade dos noticiários. Os grandes veículos de comunicação assumem cada vez mais uma postura parcial.
No dia 12.05 Luiz Inácio Lula da Silva, presidente nacional do Partido
dos Trabalhadores (PT), envia à FUP uma carta do próprio punho de apoio à
greve, após ter participado de ato público, em Macaé, com os petroleiros no dia
11.05 (Pm, 12.05,95). Em reunião de sua executiva no dia 13.05.95 (sábado),
o PT resolve declarar publicamente seu apoio à greve dos petroleiros. Lula, em
coletiva conjunta com a direção dos petroleiros no Congresso Nacional, critica a
intransigência do governo, acusa-o de querer jogar a sociedade contra os grevistas
e cobra do governo abertura de negociações, e “questiona se o interesse do governo é quebrar a espinha dorsal do movimento sindical” (GM, 17.05.95), chamando atenção para o risco de acontecer fatos tão graves como os ocorridos na greve
da CSN em 1988, quando morreram três operários na invasão do exército.
Dia 13.05, a FUP recebe carta de Barbosa Lima Sobrinho, presidente da
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), endereçada a FHC, na qual pede abertura de negociação. Na carta o jornalista critica a sentença do TST e lembra ao
presidente que os acordos reivindicados pelos petroleiros foram assinados por um
governo do qual ele pertenceu. O senador Eduardo Suplicy, Deputados Federais
do PT e do PCdoB, e demais partidos, tentam construir saídas. Luciano Zica,
Deputado Federal do PT, e dirigentes petroleiros aproveitam a reunião da
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Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pedem a intermediação daquela organização. O presidente da CNBB, d. Luciano Mendes de
Almeida solicita a reabertura de negociação em ligação para o governo no dia
16.05, mas tem sua proposta recusada.
Não há dúvida de que a atitude dos petroleiros é uma desobediência civil,
mas a decisão do TST é tão escancaradamente política que o trabalhador não
pode levá-la a sério (Dalmo Dallari, professor da USP).
4.4.12 As táticas da FUP e dos sindicatos Após o julgamento do TST e a
publicidade das listas de demissões, a FUP dirige internamente suas ações para
duas novas frentes de ação: a) coletar o maior número de assinaturas nas listas de
demissão coletiva. b) zerar completamente a produção.
Ações são encetadas no sentido de abrir canais de negociação, nesses atos
os petroleiros contaram com a participação efetiva dos partidos de esquerda no
Congresso Nacional, que denunciam a intransigência do governo. No dia 17.05
é lançada em Brasília, na Câmara dos Deputados, a Ação Parlamentar Brasil
Soberano em defesa do monopólio estatal do petróleo e das telecomunicações.
O ato contou com a presença de Miguel Arraes, Leonel Brizola e Lula entre outros. Lula já estava em Brasília participando pessoalmente de ações no sentido de
pressionar o governo pela abertura de negociações.
No dia 14.05 (domingo), os petroleiros conquistam uma grande vitória, a
base da RECAP, que havia retornado ao trabalho depois do julgamento, aprova
em assembléia o retorno à greve e inicia-se o processo de paralisação das unidades. Dia 16.05 (terça-feira), dentro da orientação de pressionar por negociação,
petroleiros de várias partes do Brasil realizam na porta do Edise um ato público
com a presença de parlamentares do PT e PC do B.
O governo por sua vez permanece na sua posição de não negociar. FHC
diz no fim de semana (13/14.05) “que o governo nada mais tem a fazer” (GM,
15.05.95). O presidente se recusa sequer a receber parlamentares para discutir
a greve. Na noite do dia 15.05, Suplicy, ao participar de uma solenidade no
Itamarati, consegue com FHC uma audiência para o dia seguinte, com membros
do Congresso. Mesmo com o agendamento ele não consegue ser recebido pelo
presidente (GM, 16/17.05.95). Por sua vez o ministro Raimundo Brito afirma
que aceitará o pedido de demissão coletiva caso ele seja entregue e diz: “A Petrobrás está autorizada a contratar até trabalhadores estrangeiros” (GM, 17.05.95).
4.4.14 NOVA ETAPA NA GREVE DOS PETROLEIROS
Mais uma vez o impasse se estabelece sem perspectiva de solução. O governo se mantém inflexível e a greve dos petroleiros ante as ameaças, demissões
e boicotes da mídia, especialmente das redes de televisão, continua muito for-
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te. Em uma decisão polêmica, a FUP, “por sugestão do Procurador- Geral do
Ministério Público do Trabalho” (FSP, 17.05.95), decide recorrer da decisão do
TST. No dia 17.05 a FUP dá entrada no próprio TST com um embargo infringente recorrendo da decisão que julgou a greve abusiva.
A Federação Única dos Petroleiros, ao dar entrada no recurso, demonstrava
disposição em reconhecer os poderes constituídos, retornando aos espaços legais.
Com essa decisão a federação abria alguns espaços para possíveis saídas: a) governo
poderia apresentar propostas, sem ir de encontro à decisão do TST, tendo em vista
que a questão estaria novamente em discussão nesse órgão. b) o próprio.
Segundo Maurício (ex-coordenador da FUP) essa foi uma decisão bastante polêmica entre os diretores da federação. Ele particularmente discordava
do recurso e divergiu abertamente de Spis que a defendia. Por fim, ele resolveu
acompanhar a posição defendida por Spis.
O recurso no TST inicia uma terceira etapa da greve. Mais uma vez, haveria se instaurado a estabilidade na instabilidade; o quadro da greve se estabiliza, a categoria soube responder às investidas do governo/empresa. A situação
das bases em greve é de relativa estabilidade, apesar dos problemas advindos
imediatamente após o julgamento do TST, quando algumas bases retornaram
ao trabalho; a direção nacional dos petroleiros tinha razoável controle sobre o
movimento.
No Ceará, o sindicato articula uma reunião da FUP com o Governador
Tasso Jereissati – “um dos principais caciques do PSDB” (Rádio Pião, 19.05.95).
Na Bahia, Rosemberg, diretor da FUP, estabelece contatos com familiares de
Ajuricaba, presidente do TST.
O processo se encontram o senador Eduardo Suplicy e o deputado federal
Luciano Zica.
O dia 17.05 vai ser repleto de fatos favoráveis aos grevistas. Surge a
denuncia no jornal do Brasil da apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de
um veículo da Rede Globo contendo explosivos próximo a REVAP, o fato ganha notoriedade, a deputada federal do PCdoB Jandira Feghalli cobra neste
mesmo dia investigação da polícia federal 141. Um documento do Congresso
Nacional assinado por 25 congressistas, do PT, PDT, PC do B, PPS, PMDB,
PTB, PSDB, PFL, PP, solicitam a intermediação do ex-presidente Itamar “...
no sentido de abrir canais de negociação com o Governo...”.
Nas ruas continuam acontecendo em muitas partes do Brasil manifestações puxadas pela
CUT, que são denominados de “Dia Nacional de Luta Contra a
Reforma Constitucional” (A Tarde, 18.05.95). No Paraná a CUT promove
um ato com as categorias em greve em frente ao Tribunal de Justiça do Paraná
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(Sindipetro18.05.95). Em Manaus, as categorias em luta realizam Ato Público
em frente ao TRT.
Todas essas iniciativas colocam os grevistas em situação de momentânea
vantagem em relação ao governo. É certo que a pressão contrária da mídia faz-se
cada dia maior, as outras greves praticamente saem do noticiário, somente se falando em petroleiros e falta de gás. Entretanto, a entrada em cena de diversos setores
da “sociedade civil”, preocupados com os desdobramentos da greve, e buscando
saídas, soma-se com as demonstrações dadas pela FUP em querer negociar.
O PPS, diferentemente dos outros partidos de esquerda, a exemplo do
PV, estava com uma posição, à época, bastante próxima do governo FHC em
relação as reformas econômicas em trânsito no Congresso Nacional. O governo
na sua posição estanque de não negociar enquanto durasse a greve. O presidente
FHC nega-se até mesmo a receber parlamentares. Configurando-se assim, o estereótipo da intransigência!
No dia 18.05, diferentemente do que se havia propagado, FHC resolve receber
uma representação do Congresso para discutir a greve. A comissão de parlamentares
era composta por Eduardo Suplicy (PT), Roberto Freire (PPS), Júnia Marise (PDT),
Emilia Fernandes (PTB), o deputado Jacques Wagner (PT), José Aníbal (Líder do
PSDB), Inocêncio de Oliveira (Líder do PFL) e Michel Temer (PMDB).
Essa mudança de posição do governo é reforçada pelo governador Victor
Buaiz, que ao sair de audiência com FHC afirma ter ouvido do próprio Presidente sua disposição em honrar os compromissos assumidos com os parlamentares.
Ao ter conhecimento da proposta, a FUP recusa-a por não estar sendo atendida
nenhuma das reivindicações econômicas. Segundo os dirigentes da FUP, depois
de três acordos assinados e não cumpridos, eles seriam apedrejados caso propusessem uma saída sem nenhum ganho econômico, naquele momento em que a
greve estava forte se nós fossemos fazer essa discussão com a categoria a gente
teria sérios prejuízos, a categoria estava num pique... com tal força... que não
teria compreensão, poderia até acatar nosso indicativo, mas as direções sindicais
perderiam a credibilidade (Mauricio, ex-coordenador da FUP). Nessas circunstâncias nem mesmo Spis ou Vicentinho seriam ouvidos pelas bases, segundo os
sindicalistas (GM, 19.05.95).
Pela interpretação da FUP, “só o fato de FHC receber os parlamentares já
é sinal de que o governo começa a dar o braço a torcer” (Pm, 19.05,95). Cabia
ao movimento permanecer radicalizado; caso os trabalhadores mantivessem nessa posição não haveria outra saída para o governo a não ser a negociação. “Nas
próximas 72 horas, esperamos que haja uma iniciativa do governo ou do próprio
TST para reabertura das negociações”.
“Fracassa primeira tentativa de acordo”, esta é a manchete do Estadão
(OESP, 19.05.95). A posição do governo de aceitar discutir as demissões e os
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descontos dos dias parados, embora sem tocar na questão do reajuste salarial, externada à comissão de parlamentares, teve como resposta a negativa da FUP; o impasse volta se instalar, e o governo volta a sua posição anterior de só negociar com o
fim da greve. Alguns dos seus interlocutores como o senador José Serra, descartam
qualquer saída fora do TST; o senador ACM vai mais longe ao afirmar:
“as refinarias têm que funcionar mesmo no pau” (GM, 23.05.95).
A posição do governo recebe o reforço do ex-ministro Ciro Gomes, ao
negar o acordo do governo anterior do qual era ministro, e acusar a greve
de “corporativismo fascistóide” (Diário de Natal). Dentro desse clima a
Petrobrás reafirma o não pagamento da segunda parcela dos salários dos
petroleiros no dia 25 e FHC afirma “que se ceder às pressões dos petroleiros o seu governo acaba” (FSP, 23.05.95).
Na ótica dos petroleiros a luta começa a tomar um caráter de resistência;
é esse o termo que passa a aparecer em alguns dos boletins distribuídos pelos
diversos sindicatos do Brasil, “Resistir é nossa única alternativa” (Sindipetro,
18.05.95). Dignidade é outra palavra bastante utilizada a partir de então, “tratase da luta por dignidade” afirma diversos boletins. Propaga-se, então a idéia de
resistir em nome da dignidade, em nome de acordos assinados e não cumpridos;
“Se recuarmos agora, voltaremos ao trabalho sem nada...” (Pm, 23.05.95).
Lideranças do movimento defendem a continuidade da greve. O movimento nacional também não mostrou capacidade de se efetivar como inicialmente planejado. As paralisações evidenciaram-se refluentes. Em Minas os
eletricitários da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), suspendem
a greve no dia 22.05, quando completavam seu 13º dia de paralisação. As categorias ainda em greve, eram ostensivamente desconhecidas pela mídia.
A CUT permanece buscando apoio para os petroleiros. Segundo José Maria de Almeida, da direção nacional da central, a orientação é aprovar campanhas
de arrecadação de fundos, realizar atos conjuntos e paralisações relâmpagos nas
diversas categorias em solidariedade aos petroleiros. Segundo ainda este sindicalista, a idéia é espalhar as paralisações por todo o país (FSP, 23.05.95). Em
diversos locais do país assiste-se o resultado dessas iniciativas. Os metalúrgicos
do ABCD saem na frente. No dia 23 realizam assembléia com mais de 6 mil
trabalhadores e começam a paralisar uma hora a cada turno. Vicentinho chama
o TST de elefante branco e acusa “o Pazzianotto de virar casaca”. O primeiro dia
a paralisação foi na Ford, o segundo dia será 24.05 (quarta-feira) a Volkswagem;
na quinta-feira na Mercedes e na sexta-feira nas empresas de autopeças (Tribuna
do Norte, 24.05.95). Em Belém do Pará, os bancários... O esforço coletivo de
ajuda aos petroleiros faz-se grande, mas se reconhecem também as limitações do
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movimento. No Paraná, o comitê de apoio a greve tem dificuldade de encontrar
entidade sindical que assuma as tarefas na distribuição de material informativo
no dia 03.06 de (sábado). Não obstante as várias entidades ajudarem a pagar
suas despesas, realizarem atos conjuntos, distribuírem material explicativo à população, os sentimentos anunciavam um fato indubitável.
Os dias transcorrem sem a perspectiva de alteração no quadro. Refluem-se
as iniciativas de negociação; as atenções voltam-se para o julgamento do “embargo infringente”, interposto pela FUP, no dia 17.05 no TST. Essa era a chance
de se ter uma saída negociada. O TST sorteou no dia 22.05 o ministro Hylo
Grugel como relator do processo. O julgamento fica inicialmente previsto para o
dia 29.05 (segunda-feira). Desejando reduzir o prazo do julgamento, o ministro
do trabalho, Paulo Paiva, telefona pessoalmente para o ministro do TST, pedindo o apressamento do julgamento (GM, 24.05.95). O presidente da Petrobrás
também faz gestões junto a José Ajuricaba pelo apressamento do julgamento.
Fruto dessas pressões o julgamento é adiantado para as 13:00 h dia 26.05, mas
diferentemente do esperado, “não será realizado pelo Pleno do TST e sim pela
mesma Seção Especializada em Dissídio Coletivo” (DN, 23.05.95). O julgamento torna-se, portanto, a única porta de saída, desde que refluíram as negociações
no Congresso Nacional e caíram por terra as tentativas de acordo
A direção da FUP via o julgamento como alternativa de saída negociada,
“estamos confiantes” diz Spis (OESP, 22.05.95). Apesar de ter esse novo julgamento como uma possibilidade de saída, a FUP reconhecia as limitações da ação:
“essa é mais uma necessidade de esgotar todas as possibilidades jurídicas do que
qualquer coisa”, diz Carlos Boechat, advogado da FUP (GM, 23.05.95). A mídia
traz artigos e informações apenas sobre a greve dos petroleiros.
As outras categorias em greve, quando tinham alguma notícia publicada,
o era de forma bastante resumida. As críticas à greve da CUT, em particular a
dos petroleiros, tornam-se cada dia mais freqüentes. Alguns articulistas, a exemplo do Gilberto Dimenstein, notabilizam-se por seus ataques à categoria petroleira acusando-a de corporativa, de elite, de insensível e similares. No geral os
editoriais trabalham pelo isolamento a greve ao acusarem os petroleiros de atingirem apenas os mais humildes, as donas de casa. Reafirmam sistematicamente a
necessidade da quebra do monopólio: “o país não pode continuar refém de uma
única categoria” Essa frase é veiculada por muitos.
O cerco da mídia reverbera-se dentro das próprias hostes grevistas. Em
entrevistas a jornais, o deputado federal do PT e ex-presidente da CUT, Jair
Meneguelli, juntamente com o presidente do sindicato dos bancários de São
Paulo, Ricardo Berzoini, questionam sobre a oportunidade da greve quando a
mesma atinge os setores mais humildes da população. Esse argumento soma-se
ao que existia na mídia, contribuindo para isolar o movimento.
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A Istoé, nas suas páginas, constrói um verdadeiro teatro de operações de
guerra. Estampam-se fotos de pessoas carregando botijões, charges de grevistas
com os braços cruzados, tanques e tiros em torno dos poços de petróleo. Transformam os petroleiros em inimigos internos como feito com os mineiros no
Reino Unido. O clima para ocupação do exército está criado!
4.4.15 O EXÉRCITO OCUPA AS REFINARIAS
“Quatro refinarias ocupadas pelo exército” (A Tarde, 25.05.95). Essa foi a
manchete, na maioria dos jornais brasileiros, no dia 25.05 (quinta-feira). A ocupação começou pela REPAR, às 00:30 do dia 24.05, com cerca de 500 soldados.
Às 2:30h foi a vez da REVAP; a refinaria Henrique Lages foi ocupada por nove
caminhões com 300 homens da infantaria de Caçapava. As refinarias de Paulínia
e Mauá foram ocupadas na mesma hora, às 3:30 da manhã. Na ocupação de Paulínia foram envolvidos 19 caminhões, 17 jipes e oito blindados, todos escoltados
por jipes da polícia militar. Nessa última refinaria, a Globo e a Telesp chegaram antes da ocupação e prepararam todo o seu material de transmissão ao
vivo. Após ser informada da ocupação do exército147, a FUP orienta, ainda na
madrugada, aos sindicatos evitar provocações e conflitos com os militares.
A ocupação do exército dá início a mais uma etapa na greve dos petroleiros.
Os jornais e revistas publicam fotos de populares em filas quilométricas. A revista
Istoé publica uma foto do senador e ex-candidato a vice presidente na Chapa
de Lula nas eleições presidências de 1994, José Paulo Bisol, carregando um botijão de gás. As imagens das diversas revistas e jornais falam por si só. Por boicote
das empresas distribuidoras e do governo, ou por falta real do produto, a questão
do desabastecimento de gás atinge em cheio ao conjunto da população, provocando sua ira contra os grevistas. (Mas não falam que as distribuidoras privadas não
retiraram as suas cotas das bases da Petrobrás, para causar o desabastecimento).
Pesquisa da Vox Populi aponta posição favorável da população à quebra
dos monopólios (GM, 26.05.95). Do ponto de vista industrial, a questão do gás
também é alarmante. São inúmeras as empresas que reduzem sua produção por
falta da gás. Diversos dirigentes de associações empresariais falam em processar a
FUP pelos prejuízos. Segundo Gil Siuffo, a Federação Nacional dos Revendedores de Combustíveis vai tentar ressarcir os prejuízos dos 25 mil postos espalhados
pelo país (Tribuna do Norte, 27.05.95).
A ocupação do exército foi uma ação bem diferente das saídas negociadas
que o movimento grevista vinha construindo, através da busca de vários interlocutores; esse ato de força do governo deixou clara a continuada disposição de
FHC para o confronto. Permanecia, portanto, apenas a saída via TST. Alguns
depoimentos dão conta de que, no seu novo julgamento, o TST poderia manter
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a abusividade da greve, porém acenando para que a Petrobrás promovesse revisão
nos acordos assinados.
Essa seria a senha para o fim da greve. Buscando tal alternativa, Lula procura o presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, para que
ele intermediasse uma saída negociada junto a José Ajuricaba do TST. A questão
passou a ser uma saída honrosa para os petroleiros, termo que fora continua
damente recusado por Spis, coordenador da FUP: “não estamos de pires na
mão, nem buscando saída honrosa” (GM, 30.05.95).
Não obstante todas as expectativas, o resultado do julgamento do TST, no
dia 26.05, não abre nenhuma porta. Por 10 a 2 não foi reconhecida a validade
do Protocolo, por 12 a 0 foi reafirmada a abusividade da greve e por 12 a 0 foi
mantida a multa. Como já era esperado, a categoria desconhece o julgamento e
aprova novamente, em suas bases, a continuidade da greve. Nesse momento, para
os sindicalistas “só a continuidade da greve é a forma de pressão necessária para a
solução do impasse, abrindo canais de negociação” (DN, 208/95, 26.05.95).
A direção da greve continuou apostando na capacidade de resistência da
categoria petroleira. A FUP, apesar de não ter conseguido até então zerar a produção, acende insistentemente “a necessidade dos trabalhadores assumirem o
controle total da produção das unidades operacionais”. Documentos dos petroleiros são distribuídos nas outras categorias, alertando-as para a necessidade de
apoiamento maior da sua greve. Nesses documentos eles anunciam ser a sua
derrota a derrota do conjunto da classe no Brasil.
As tentativas de partir as unidades não são feitas sem problemas. Diversas bases fazem denúncias de acidentes, incêndios e de problemas nas unidades.
Mas a Petrobrás não recua em seu intento. O processo de colocar em operação
as unidades, usando para isso aposentados, petroquímicos e engenheiros, prossegue. A esperança dos grevistas era que essas iniciativas se esgotassem com o
passar dos dias, por se tratar de equipes pequenas (de fura greves) e a empresa
não teria como fazer o revezamento, tentativas desse tipo já havia acontecido, a
grande questão é que o tempo se impunha contra os grevistas. A categoria dava
sinais claros do cansaço, a mídia fecha o cerco e a população expressa, de diversas
formas, sua revolta contra a greve.
No dia 28.05 a Petrobrás volta a lançar um informe gerencial, no qual
aponta algumas alternativas como rever punições, discutir os dias parados, comprar férias, etc. A Federação rejeita, quer garantias contra as demissões e exige
uma alternativa econômica. Ao mesmo tempo, a FUP passa a fazer contatos com
um novo interlocutor, o Deputado Federal do PSDB, Franco Montoro com o
qual se reúne no dia 29.05 (segunda-feira). Enquanto isso, a CUT encerra sua
reunião do final de semana em Brasília sem convocar a Greve Geral. Por seis
votos a dois a greve geral foi derrotada.
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Nesse mesmo dia, o ex-presidente Itamar Franco liga para a FUP revelando que manteve contato com FHC reafirmando a validade dos acordos assinados. Com a entrada em cena do deputado Franco Montoro e o retorno das ações
de Tarso Jereissati, as possibilidades de negociação voltam a se evidenciar junto a
FHC, mas nada de concreto é alcançado.
No dia 30 morria no seu apartamento, no Rio de Janeiro, o superintendente do serviço de recursos humanos da Petrobrás, Clotário Franscisco Cardoso. Segundo depoimentos dos sindicalistas, Clotário faleceu depois de ter
participado de uma reunião tensa com Rennó. Sua morte representava maiores
dificuldades para os grevistas, visto que ele era elemento chave na reabertura de
negociação.
A cada dia a disputa entre os petroleiros e o governo se anunciava em uma
batalha extrema-mente desigual. No dia 31 de maio a FUP emite um documento
que deveria ser enviado por cada sindicato as gerências da Petrobrás. Nesse documento é dito que os trabalhadores não abandonaram o emprego e que voltarão
ao trabalho assim que os acordos forem efetivados.
Ao mesmo tempo que buscava saídas negociadas e apostava na mobilização, a FUP recebia os informes do movimento, todo dia novos problemas surgiam. Até mesmo no PT o apoio à greve nessa fase não acontece sem problemas.
Opinião de Lula publicada no dia 30.05 na Gazeta Mercantil questiona a
oportunidade da continuidade da greve, posição que é condenada em nota
pública pela direção estadual do partido em São Paulo.
Diferentemente de sua entrevista, Lula, no dia 01.05 (quinta-feira), envia
fax a FHC responsabilizando-o como principal obstáculo nas negociações. Essas
idas e vindas denotam o grau de dificuldade e de isolamento social enfrentado
pelo movimento. Esse diagnóstico o governo também conhecia. Ciente das suas
debilidades a FUP propõe, no dia 31.05, um documento intitulado Carta da
FUP ao Congresso Nacional. Nele eram explicitadas algumas condições para
o retorno ao trabalho. Esse documento deveria ser assinado pelos congressistas
constando “um apelo aos petroleiros para que retornem ao trabalho e à Petrobrás
que retome imediatamente as negociações”. Ao mesmo tempo, nesse mesmo dia,
mais 11 petroleiros são demitidos, por não responderem à convocação da empresa, nove na REGAP e dois na REPAR.
151
Rosemberg (ex-diretor da FUP) afirma ter Clotário Cardoso ligado para
ele depois dessa reunião, na madrugada da sua morte, explicitando a necessidade
de se encontrar uma alternativa rápida para a greve.
No dia 01.06 o informe da FUP trata das negociações que estariam se
desenvolvendo junto ao governo. Em Brasília, uma comissão de parlamentares

168

‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

teria se reunido com o ministro da Minas e Energia que ficara de dar uma resposta sobre a Carta da FUP, ainda no mesmo dia, especialmente em relação às
demissões. Mas o próprio informe da federação deixa explícito: “não podemos
ter nenhuma expectativa de que o retorno do ministro reflita alteração na posição
do governo”. Se em condições mais adversas o governo nunca aceitou negociar,
não seria agora que o movimento dava sinais concretos de exaustão que o governo cederia, mesmo porque, a própria FUP reconhecia, “a greve permanece forte
nas refinarias e tem problemas nas áreas de exploração/produção”.
No dia 01.06 (quinta-feira), os informes dão conta de que em Sergipe as
plataformas já estavam ocupadas com pessoal da gerência, no Ceará acontecia o
mesmo e em Guararema, no Rio de Janeiro, o turno da manhã entra para trabalhar. No Rio Grande do Norte a greve é suspensa. É a primeira grande baixa dos
grevistas. Não é mais apenas uma base, ou unidade que resolve sair da greve, mas
todo um conjunto de unidades em terra e no mar.
Ainda no dia 01.06, a FUP permanece orientando a continuidade da greve e explicando como cada sindicato haveria de se portar no tocante à cobrança
das multas. “Achamos que é prudente evitar receber qualquer notificação judicial”. Durante esse mesmo dia, o ministro Raimundo Brito responde a comissão
de parlamentares que as negociações só seriam retomadas com o fim da greve. O
governo está em posição de força. Nesse ínterim, a FUP “aguarda posição de um
grupo de parlamentares para irmos a FHC”, ou seja, os sindicalistas, no dia primeiro de junho, ainda trabalhavam com a possibilidade de serem recebidos por
FHC; entretanto, no dia 02.06 (sexta-feira), percebendo não haver mais
nenhuma chance de negociação e reconhecendo que a cada hora que passava
mais bases suspendiam a greve, a FUP comunica às suas bases, que: “De posse
do quadro nacional de hoje, onde apesar de ainda haver muita disposição em
algumas refinarias, a realidade da maioria das bases aponta um caminho que não
marca para a continuidade de uma greve forte na categoria, e de que é necessário
mantermos a nossa unidade nacional para que não haja divisão, e ainda de que
não vemos perspectiva de que possamos encontrar negociação por dentro da
greve, a análise da direção da FUP, por unanimidade, é de que devemos SUSPENDER O MOVIMENTO, MANTER O ESTADO DE GREVE e indicar
a 3ª feira (06.06) para data de inicio das negociações com a companhia”. Era o
fim da Greve! Chegava ao seu término uma das maiores manifestações de luta da
classe trabalhadora no Brasil em todos os tempos.
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Anexo

2

ESTRAGOS PRODUZIDOS NA PETROBRÁS
PELO GOVERNO FHC, OBJETIVANDO
DESNACIONALIZÁ-LA
1993 - Como ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso fez
um corte de 52% no orçamento da Petrobrás previsto para o ano de 1994, sem
nenhuma fundamentação ou justificativa técnica. Ele teria inviabilizado a empresa se não tivesse estourado o escândalo do orçamento, envolvendo vários parlamentares apelidados de “anões do orçamento”, no Congresso Nacional, assunto que desviou a atenção do País, fazendo com que se esquecessem da Petrobrás.
Todavia, isto causou um atraso de cerca de 6 meses na programação da empresa,
que teve de mobilizar as suas melhores equipes para rever e repriorizar os projetos
integrantes daquele orçamento;
1994 - ainda como ministro da Fazenda, com a ajuda do diretor do Departamento Nacional dos Combustíveis, Paulo Motoki, manipulou a estrutura de
preços dos derivados do petróleo, de forma que, nos 6 últimos meses que antecederam o Plano Real, a Petrobrás teve aumentos mensais na sua parcela dos combustíveis em valores 8% abaixo da inflação. Por outro lado, o cartel internacional
das distribuidoras de derivados teve aumentos de 32%, acima da inflação, nas suas
parcelas. Isto significou uma transferência anual, permanente, de cerca de US$ 3
bilhões do faturamento da Petrobrás, para o cartel dessas distribuidoras.
A forma de fazer isto foi através dos 2 aumentos mensais que eram concedidos aos derivados, pelo fato de a Petrobrás comprar o petróleo em dólares,
no exterior, e vender no mercado em moeda nacional. Havia uma inflação alta
e uma desvalorização diária da nossa moeda. Os dois aumentos repunham parte
das perdas que a Petrobrás sofria devido a essa desvalorização.
Mais incrível: a Petrobrás vendia os derivados para o cartel e este, além de
pagá-la só 30 a 50 dias depois, ainda aplicava esses valores e o valor dos tributos retidos para posterior repasse ao Tesouro Nacional, no mercado financeiro.
Obtinha daí vultosos ganhos financeiros em face da inflação galopante então
presente. Quando o plano Real começou a ser implantado visando acabar com
a inflação, o cartel reivindicou a parcela maior nos aumentos porque iria perder
aquele duplo e absurdo lucro.
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1995 - Em fevereiro, já como presidente, FHC proibiu a ida de qualquer funcionário de estatais ao Congresso Nacional para prestar informações aos
parlamentares e ajudá-los a exercer seus mandatos com respaldo de informações
corretas. Assim, os parlamentares ficaram reféns das manipulações da imprensa
comprometida. As informações dadas aos parlamentares no governo de Itamar
Franco, como dito acima, haviam impedido a revisão com um claro viés neoliberal da Constituição Federal.
FHC emitiu um decreto, 1403/95 que instituía um órgão de inteligência, o SIAL, Serviço de Informação e apoio Legislativo, com o objetivo de espionar os funcionários de estatais que fossem a Brasília falar com parlamentares.
Se descobertos, seriam demitidos.
Assim, tendo tempo para me aposentar, solicitei a aposentadoria e fui para
Brasília por conta da Associação. Tendo recursos bem menores que a Petrobrás
(que, no governo Itamar Franco enviava 15 empregados semanalmente ao Congresso), eu só podia levar mais um aposentado para ajudar no contato com os
parlamentares. Um dos nossos dirigentes - Argemiro Pertence, mudou-se para
Brasília, às suas expensas, para ajudar nesse trabalho;
Também em 1995, FHC deflagrou o contrato e a construção do Gasoduto Bolívia-Brasil, que foi o pior contrato que a Petrobrás assinou em sua história.
FHC, como ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, funcionou como
lobista em favor do gasoduto. Empossado presidente, suspendeu 15 projetos de
hidrelétricas em diversas fases, para tornar o gasoduto irreversível. Este fato, mais
tarde, acarretaria o “apagão” no setor elétrico brasileiro.
As empresas estrangeiras, comandadas pela Enron e Repsol, donas das
reservas de gás naquele país só tinham como mercado o Brasil. Mas a construção
do gasoduto era economicamente inviável. A taxa de retorno era de 10% ao ano,
enquanto o custo financeiro era de 12% ao ano. Assim pressionaram o Governo a determinar que Petrobrás assumisse a construção. A empresa foi obrigada
a destinar recursos da Bacia de Campos, onde a Taxa de Retorno era de 80%,
para investir nesse empreendimento. O contrato foi ruim para o Brasil. Razões:
mudança da matriz energética para pior, mais suja; ficar dependente de insumo
externo dominado por corporações internacionais, com o preço atrelado ao do
petróleo e valorada em moeda forte. Foi ruim para a Bolívia que só recebia 18%
pela entrega de uma de suas últimas riquezas, a mais significativa. Evo Morales
elevou essa participação para 80% (a média mundial de participação dos países
exportadores é de 84%) e todas as empresas aceitaram de bom grado. E foi péssimo para a Petrobrás que, além de tudo, foi obrigada a assinar uma cláusula de
“Take or Pay”, ou seja, comprando ou não a quantidade contratada, ela pagaria
por ela. Assim, por mais de 10 anos, pagou por 25 milhões de metros cúbicos e
só conseguiu vender 15 milhões no mercado nacional.
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Ainda 1995, o governo, faltando com o compromisso assinado com a
categoria, levou os petroleiros à greve, com o firme propósito de fragilizar o sindicalismo brasileiro e a sua resistência às privatizações que pretendia fazer. Havia
sido assinado, em dezembro de 1984, um acordo de aumento de salário de 13%,
que foi cancelado, em seguida, sob a alegação de que o presidente da Petrobrás
não o havia assinado. Mas o acordo foi assinado pelo então Ministro das Minas
e Energia, Delcídio Amaral, pelo representante do presidente da Petrobrás e pelo
Ministro da Fazenda, Ciro Gomes.
Além disto, o acordo foi assinado a partir de uma proposta apresentada
pelo presidente da Petrobrás. Enfim, foi deflagrada a greve, após muita provocação, inclusive do Ministro do TST, Almir Pazzianoto, que disse que os petroleiros
estavam sendo feitos de palhaços. FHC reprimiu a greve fortemente, com tropas
do exercito nas refinarias, para acirrar os ânimos. Mas deixou as distribuidoras
multinacionais de gás e combustíveis sonegarem os produtos, pondo a culpa da
escassez deles nos petroleiros. No fim, elas levaram 28% de aumento, enquanto
os petroleiros perderam até o aumento de 13% já pactuado e assinado.
No balanço final da greve, que durou mais de 30 dias, o TST estabeleceu uma
multa pesada que inviabilizou a continuação da luta dos sindicatos. Por ser o segundo maior e mais forte sindicato de trabalhadores brasileiros, esse desfecho arrasador
inibiu todos os demais sindicatos do país a lutar por seus direitos. E muito menos
por qualquer causa em defesa da Soberania Nacional. Era a estratégia de Fernando
Henrique para obter caminho livre e sangrar gravemente o patrimônio brasileiro.
Conclusão de 1995 - O mesmo Fernando Henrique comandou o processo de mudança constitucional para efetivar cinco alterações profundas na
Constituição Federal de 1988, na sua Ordem Econômica, incluindo a quebra
do monopólio Estatal do Petróleo, através de pressões, liberação de emendas
dos parlamentares, barganhas e chantagens com os parlamentares (o começo do
“mensalão” – compra de votos de parlamentares com dinheiro desviado do erário
público). Manteve o presidente da Petrobrás, Joel Rennó que, no governo Itamar
Franco, chegou a fazer carta ao Congresso Nacional defendendo a manutenção
do monopólio estatal do petróleo, mas que, no governo FHC, passou a defensor
empedernido da sua quebra.

1996 - Fernando Henrique enviou o Projeto de Lei que, sob as mesmas manobras já citadas, se transformou na Lei 9478/97. Esta Lei contém artigos conflitantes entre si e com a Constituição Brasileira. Os artigos 3º, 4º e 21,
seguindo a Constituição, estabelecem que as jazidas de petróleo e o produto da
sua lavra, em todo o território Nacional (parte terrestre e marítima, incluído o
mar territorial de 200 milhas e a zona economicamente exclusiva) pertencem à
União Federal.
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Ocorre que, pelo seu artigo 26 – fruto do Projeto de Lei de FHC - com
forte atuação do lobby sobre o Congresso Nacional -- efetivou a quebra do Monopólio, ferindo os artigos acima citados, além do artigo 177 da Constituição
Federal. Embora alterado, ele manteve o monopólio da União sobre o petróleo.
Mas esse artigo 26 confere a propriedade do petróleo – 100% - a quem o produzir. Tentamos corrigir esse absurdo através de uma Ação de Inconstitucionalidade
(ADI) assinada pelo Governador do Paraná, Roberto Requião em 2003 (Ver
página 10).
E, é fundamental que a propriedade seja da União, portanto do povo
brasileiro, impondo ao governo estratégias que confiram maior aplicação
dos recursos do petróleo em investimentos sociais, além do controle da produção que privilegie, inteligentemente, os interesses estratégicos do País.

1997 - Fernando Henrique criou a Agência Nacional do Petróleo
e nomeou o então genro, David Zylberstajn, que havia se notabilizado como
Secretário de Minas e Energia do Estado de São Paulo desnacionalizando várias
empresas de energia por preços irrisórios, inclusive a Eletropaulo, vendida para a
empresa americana AES que, para essa compra, lançou mão de um empréstimo
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e não pagou. Lembro que, dos recursos do BNDES, 50% são originários do FAT - Fundo
de Amparo ao Trabalhador e foram emprestados a empresas estrangeiras para
comprar empresas nacionais, que demitiram, em média, 30% dos trabalhadores.
Ou seja, o Fundo de Amparo aos trabalhadores foi usado para desempregar os
trabalhadores.
Zylberstajn, no ato de sua posse, com o auditório cheio de empresas estrangeiras ou de seus representantes bradou: “O petróleo agora é vosso”. Empossado, iniciou os leilões de áreas, já com alguma pesquisa já feita pela Petrobrás,
com tal avidez entreguista que os blocos licitados tinham áreas 220 vezes maiores
do que a dos blocos licitados no Golfo do México;
Zylberstajn, inicialmente, mandou que a Petrobrás escolhesse 10% das
áreas sedimentares, de possível ocorrência de hidrocarbonetos, nas 29 províncias
onde ela já havia pesquisado, para continuar explorando por mais 3 anos, quando, se não achasse petróleo, teria que devolvê-las à ANP. Depois de 6 meses de
exaustivos estudos, a Petrobrás escolheu as áreas que queria. Surpreendentemente, Zylberstajn, retomou 30% dessas áreas que a Petrobrás havia escolhido, sob
rigorosos critérios técnicos, pelos seus especialistas. Assim, a Petrobrás passou a
ter direito de explorar apenas 7% do total das rochas sedimentares brasileiras.
Esse prazo de 3 anos se mostrou inviável e foi estendido para 5 anos. Nós publicamos informativos mostrando que as multinacionais tinham 8 anos de prazo
contra os 3 da Petrobrás.
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1998, a Petrobrás é impedida pelo governo FHC de obter empréstimos
no exterior para tocar seus projetos — a juros de 6% a/a —, e de emitir debêntures que visavam à obtenção de recursos para os seus investimentos. Teve que
abrir parcerias para continuar a produção. Por isto comprou blocos do pré-sal
com parceiros estrangeiros;
Cria o REPETRO, através do decreto 3161/98, que libera as empresas
estrangeiras do pagamento de impostos pelos produtos importados. Mas sem,
contudo, dar a contrapartida às empresas nacionais. Isto, somado à abertura do
mercado nacional iniciada por Fernando Collor, liquidou as 5.000 empresas
fornecedoras de equipamentos para a Petrobrás, gerando desemprego e perdas
brutais de tecnologias para o País. Essas empresas haviam sido criadas através do
repasse de tecnologia que a Petrobrás gerava ou absorvia. A presença do fornecedor nacional facilitava em muito a operação da empresa. E, Claro, o desenvolvimento do País.
Ainda em 1998, seis empresas multinacionais (duas delas comandaram
a privatização da YPF Argentina – Merryl Linch e Gaffney Cline. Uma delas, a
Rotschild, é dona da Shell, da Repsol e da BP) passaram a ocupar o 12º andar
do prédio da Petrobrás (Edise) para examinar minuciosamente todos os dados
da Companhia, sob o argumento de que se tratava de uma avaliação dos dados
técnicos e econômicos necessários à venda de ações da Empresa, em poder do
governo. Durante dois anos, essas empresas receberam todas as informações que
quiseram dos gerentes da Petrobrás, inclusive as mais confidenciais e estratégicas,
de todas as áreas. Reviraram as entranhas da Companhia, de uma forma jamais
realizada em qualquer empresa que aliene suas ações. Depois foram vendidas
36% das ações na Bolsa de Nova Iorque pela irrisória quantia de US$ 5 bilhões.

1999 - Muda-se o estatuto da Petrobrás com três finalidades: 1) permitir que estrangeiro possa ser presidente da empresa (Philip Reichstul); 2) permitir
a venda de ações para estrangeiros e 3) retirar os diretores da empresa do Conselho de Administração, colocando em seu lugar representantes do sistema Financeiro Internacional, como Jorge Gerdau Johannpeter (comandante do lobby
para a quebra do Monopólio), Fábio Colleti Barbosa, presidente do Santander
– do grupo Rotschild;
Reichstul inicia o mandato cancelando atabalhoadamente (propositalmente?) o contrato da empresa Marítima -- de fornecimento de 6 plataformas
para perfuração exploratória -- um mês antes dela incorrer numa grave inadimplência. O cancelamento salvou a Marítima de pesadas multas e ainda deu a ela
argumentos para processar a Petrobrás, pedindo R$ 2 bilhões de indenização
pelo incrível cancelamento. Ganhou em primeira instância;
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Reichstul viaja aos EUA com o ex-jogador Pelé e, juntos, fazem propaganda do lançamento e venda de ações da Petrobrás em Wall Street; o Governo
vende, então, 20% do capital total da Petrobrás, que estavam em seu poder.
Posteriormente, mais 16% foram vendidos, tudo pelo irrisório valor total de
US$ 5 bilhões. Como a “Ação Direta de Inconstitucionalidade” da AEPET, contra o artigo 26, já mencionado, assinada pelo governador Roberto Requião (Paraná) foi derrubada, e a Petrobrás é dona das reservas, em detrimento da União,
esses acionistas incorporaram ao seu patrimônio um acervo de cerca de 16 bilhões de barris - 36% de 44 bilhões de barris nas mãos da Petrobrás (incluindo 30
bilhões do pré-sal, já cubados) – os quais, pela Constituição pertencem à União.
Como estamos no limiar do pico de produção mundial, o barril de petróleo vai
ultrapassar os US$ 100, esse patrimônio transferido, gratuitamente, valerá mais
de US$ 1,6 trilhão. Considerando que já existiam no mercado cerca de 20% das
ações em mãos de testas de ferro, o governo, hoje, detém 54% das ações com direito a voto, mas apenas 40% do capital total da Petrobrás (antes das mudanças o
governo detinha 60,5% do capital total e 87% do capital votante). Com a cessão
onerosa, essa participação subiu para 48% no governo Lula.
O poder dos novos e felizardos acionistas de Wall Street os levam a exigir da
Petrobrás a quitação dos débitos que a Companhia tem com o Fundo de Pensão
(Petros), de preferência pelo menor preço possível. Reichstul usa R$ 8 bilhões em
títulos de longuíssimo prazo do governo (NTN tipo B, recebidos na privatização
das subsidiárias da Companhia – prazos de 23 e 32 anos) e quita a dívida, financeiramente, mas não atuarialmente, pelo valor de face dos títulos. A Petrobrás
contabiliza a saída dos títulos por R$ 1,8 bilhão e o Fundo de Pensão os recebe por
R$ 8 bilhões. Denunciamos isto ao MP, pois os 6,2 bilhões sumiram;
Reichstul dobra o salário dos gerentes da Petrobrás, amplia o número deles e lhes dá poderes ilimitados para contratar empresas e pessoas. Ganha com
isto o apoio para fazer todas as falcatruas que planejava. Desmonta a competente
equipe de planejamento da Petrobrás e contrata, sem concorrência, a Arthur De
Little, empresa americana, presidida pelo seu amigo Paulo Absten para comandar
o planejamento estratégico da Companhia. Isto resulta numa série de desastres
consecutivos. Entre eles, a compra de ativos obsoletos na Argentina, na Bolívia
e em outros países. Os gerentes – cooptados -- se fartam de contratar empresas
e pessoas, sem controle. A terceirização atinge o estrondoso absurdo de 120.000
contratados, com nepotismo e corrupção, enquanto os empregados efetivos caem
de 60.000 para cerca de 30.000, seguindo a estratégia aplicada na Argentina, de
enxugar para desnacionalizar. Abre-se acesso às entranhas da empresa para pessoas alocadas por empreiteiras e concorrentes estrangeiras.
Reichstul tenta mudar o nome da empresa para Petrobrax para facilitar a pronúncia dos futuros compradores estrangeiros. Causa uma reação
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de indignação nacional e recua. Mas segue a sua meta desnacionalizante e
divide a empresa em 40 unidades de negócio, seguindo a proposta do Credit
Suisse First Boston, apresentada ao Governo Collor, para a desnacionalização da Companhia. Pulveriza as equipes técnicas, desmantelando a tecnologia da empresa e preparando para, através do artigo 64 da Lei 9478/97,
transformar cada unidade de negócio em subsidiaria e privatizá-las, como
iniciou fazendo com a Refinaria do Rio Grande do Sul, a Refap.
Essa privatização foi feita através de uma troca de ativos com a Repsol
Argentina (pertencente ao Banco Santander, braço do Royal Bank of Scotland Co – grupo Rotschild – sócio majoritário da BP e da Shell), onde a
Petrobrás deu ativos no valor de US$ 500 bilhões, – que avaliamos em 2
bilhões – e recebeu ativos no valor de 500 milhões, os quais, dois dias depois,
com a crise da Argentina passaram a valer US$ 170 milhões.
A avaliação dos ativos foi feita pelo banco Morgan Stanley, do qual Francisco Gros era diretor, acumulando, desde o inicio da gestão Reichstul, o cargo
de membro do Conselho de Administração da Petrobrás. Gros, segundo sua biografia publicada pela Fundação Getulio Vargas, veio para o Brasil, como diretor
do Morgan Stanley para assessorar as multinacionais no processo de privatização.
Através de sindicalistas do Rio Grande do Sul entramos com uma ação judicial
na qual ganhamos a liminar, cassada, mas que interrompeu esse processo de desnacionalização. A próxima UN a ser vendida seria a REDUC.
A gestão Reichstul levou a empresa a um nível de acidentes sem precedentes na sua história: 62 acidentes graves — em dois anos — contra a série
histórica de 17 acidentes em 23 anos (1975 a 1998), segundo relatório publicado
pelo Conselho Regional de Engenharia do Estado do Paraná. Nós pedimos investigação de sabotagem a vários órgãos de segurança: Polícia Federal, Marinha,
Procuradoria Federal. Não investigaram, mas os acidentes cessaram.

2001, Reichstul, Desgastado, dá lugar a Francisco Gros que, ao assumir a presidência da Petrobrás, num discurso em Houston, EUA, declara que, na
sua gestão, “a Petrobrás passará de estatal para empresa privada, totalmente desnacionalizada”; compra 51% da Pecom Argentina, por US$ 1,1 bilhão, embora
a dita empresa tenha declarado, publicamente, um déficit de US$ 1,5 bilhão; cria
um sistema para mascarar acidentes: os acidentados não os conseguem reportar;
tenta implantar um plano de Benefício Definido no Fundo de pensão – Petros.
Faz, ainda, um contrato de construção de duas plataformas com a Halliburton, com uma negociação obscura, sem concorrentes, que resulta, além de
um emprego maciço de mão-de-obra estrangeira, em dois atrasos superiores a
um ano e meio. Estes atrasos fizeram com que, pela primeira vez na história
da empresa, houvesse uma queda de produção, fato ocorrido em novembro de
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2004. Apesar desses atrasos, a Halliburton não pagou multa e ainda ganhou cerca de US$ 500 milhões de adicionais da Petrobrás, em tribunal americano;
Com a eleição de Lula para a presidência da república, antes da sua posse,
houve uma renegociação em massa dos contratos de serviço em andamento,
com novos prazos, superiores a 4 anos, de forma a criar uma blindagem ao novo
governo, impedindo as reanálises, renegociações ou revogações dos contratos
feitos sem concorrência, incluindo empresas ligadas aos amigos de gerentes do
governo FHC;
CONTINUIDADE NO GOVERNO LULA
Em 2003, o Presidente Lula substitui parte dos diretores da Petrobrás,
mas mantém todo o segundo escalão da administração anterior. Este grupo, formando o “Comitê de Negócios”, continua ditando as regras e impedindo as
modificações necessárias para restaurar a Empresa.
Durante o governo de transição FHC - Lula, estivemos com a então futura Ministra Dilma Roussef, que nos perguntou sobre como acabar com o 5º leilão de áreas petrolíferas. Respondemos que não havia como interrompê-lo, dado
o estágio avançado do leilão. Sugerimos que ela envidasse esforços na eliminação
dos leilões seguintes e ela respondeu que isto era ponto pacífico no governo Lula.
Um mês depois, emitiu a resolução número 8, em nome do Conselho Nacional
de Política Energética, mandando reabrir os leilões usando argumentos infundados. Era a plástica ideológica para se viabilizar, perante o “mercado”, como
candidata a presidente do Brasil. A plástica facial veio depois, em 2008, para
melhorar a imagem, e conquistar os eleitores.
O Governo prossegue intervindo na questão petróleo e ordena que a Petrobrás devolva à ANP parte do Bloco BC-60 onde a Companhia havia encontrado 2 bilhões de barris de petróleo e que - pela Lei - deveria continuar com
ela. Veio o 6º leilão e a Petrobrás perdeu esta área para a Empresa americana
DEVON, devido a um artifício do edital, subjetivo, propositalmente elaborado
pela ANP. Era dado um peso de 40% no conteúdo de compras no mercado nacional como critério de avaliação do leilão. Alertamos a ANP que uma empresa
sem escrúpulos poderia superestimar esse conteúdo. A ANP prosseguiu o leilão
e a DEVON, devido ao artifício do Edital da ANP, ganhou, pagando menos do
que a Petrobrás ofertou, porque propôs comprar 80% no mercado nacional. Esse
percentual era inviável. AEPET ingressou na Justiça.
Na questão previdenciária, por determinação do sistema financeiro internacional (SFI), o governo ordena à Petrobrás a implantação de um plano
tipo Contribuição Definida (CD), em lugar do plano de Benefício Definido
(BD) em vigor na fundação de previdência privada de seus empregados (Petros).
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A Petrobrás garantia o plano BD. O acionista americano, que já adquirira as
ações da Petrobrás, não queria correr qualquer risco, nem compromisso algum
com empregados.
Fato relevante é que o plano CD joga os recursos arrecadados na ciranda
financeira, e, com isto, as empresas seguradoras americanas captam recursos nacionais para cobrir o seu rombo de mais US$ 500 bilhões dos seus fundos do tipo
CD. (Fontes: Le Monde e New York Times).

2003, ponto positivo: o novo diretor de Exploração e Produção (E&P)
faz um esforço exploratório para perfurar as áreas que seriam devolvidas à ANP,
em agosto de 2003. O diretor anterior vinha postergando essas providências
para, propositalmente, entregar as áreas para leilão. De janeiro a agosto, o E&P
descobre 5,6 bilhões de barris (50% da reserva do País) e impede a devolução
dessas áreas para leilão. O esforço também ajudou à descoberta, em 2007, do
campo de Tupi e o pré-sal.
AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI
Quando, em 1997 foi aprovada a Lei 9478/97, consultamos vários constitucionalistas sobre a inconstitucionalidade do seu artigo 26 que dava a propriedade do petróleo a quem produzisse, enquanto a Constituição Federal dizia que
ele era monopólio da União. Mas esses mesmos juristas diziam que esperássemos
um momento mais oportuno, porque o presidente Fernando Henrique contava
com o voto favorável de 8 dos 11 ministros do Supremo tribunal Federal.
Em 2003, tendo o Governo Lula mudado 4 dos 11 ministros do STF, a
AEPET entrou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) do referido artigo 26, através do governador Roberto Requião. Esperava-se que o governo, agora,
aproveitasse o pretexto para rever os estragos de FHC. Ledo engano. Tendo sido
acolhida a ADI pelo Ministro Ayres de Britto, que inclusive concedeu provimento
a uma ação cautelar que suspendia o 6º leilão de áreas petrolíferas, fomos surpreendidos com o mandato de segurança do governo, através da Advocacia Geral da
União, que derrubou na calada da noite, através de ato monocrático do presidente
do STF, Nelson Jobim, a cautelar concedida pelo ministro Ayres de Britto;
Obtivemos um voto magistral do Relator, ministro Ayres de Brito e, em
seguida, do Ministro Marco Aurélio Mello, favoráveis à ADI. A partir daí, entrou
em campo o mesmo lobby que “convencera” o Congresso Nacional a quebrar o
Monopólio Estatal, agora para “convencer” os Ministros do Supremo Tribunal
Federal a derrubar a ADI. Assim, tivemos 7 votos lamentáveis, pela sua mediocridade, contrários ao interesse e à Soberania Nacional. Os sete votos contrários
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foram fraquíssimos em termos de fundamentação. O próprio presidente do STF,
Ministro Nelson Jobim, desmoralizou 5 desses sete votos contrários à ADI, por
estarem baseados em premissas falsas.
Desses, o voto menos pior foi o do Ministro Sepúlveda Pertence que declarou: “quando jovem, pixei muros pelo petróleo é nosso. Agora, o legislador
mudou de idéia¨. Se o Ministro tivesse lido os artigos 3º, 4º e 21 da própria Lei,
veria que o legislador não mudou de idéia, mas o lobby é que mudou as idéias do
legislador, só no artigo 26, e também as dos ministros do STF.
Outro fato lamentável foi o posicionamento do Advogado Geral da União,
seguindo orientação do Governo. Para defender a derrubada da ADI, o advogado
argumentou que as empresas estrangeiras haviam investido muito e se ela fosse
aceita o risco Brasil aumentaria. Ou seja, ele votou a favor do “Mercado” e contra
o interesse nacional, contrariando a Constituição Federal que defende o interesse
coletivo em detrimento do individual. Posicionamento similar teve o Procurador
Geral da República, que tinha obrigação de ser mais independente.
Na sequência dos episódios, o governo nomeia o ex-deputado Haroldo
Lima, filiado ao PCdoB, para a direção da ANP. Tradicional defensor da soberania nacional e do monopólio estatal do Petróleo, Haroldo, em um mês, dá uma
guinada de 180º e passa a lobista das transnacionais, defendendo os leilões das
áreas petrolíferas com argumentos falaciosos.

2008 - Governo Lula, em face das informações dos diretores da Petrobrás, retira do 9º leilão 41 blocos do pré-sal e cria um Grupo de Trabalho
interministerial para rever o Marco Regulatório vigente, que dá 100% da
propriedade do petróleo a quem produzir.
2009 - Governo envia 4 Projetos de Lei ao Congresso Nacional com

avanços consideráveis em relação à lei 9478/97. Muda o contrato de Concessão (100% é de quem produz) para partilha - propriedade da União e
designa a Petrobrás como operadora de todos os campos. Mas deixa o ponto
muito negativo que é a continuidade dos leilões.

2010 - Governo seguindo o projeto de capitalização, aprovado pelo

Congresso efetiva a capitalização da Petrobrás e consegue lograr mais avanços
no aumento de participação acionária: passa de 39% para 48,5% sua participação no capital total da empresa e para 67% no seu capital votante. Mais
positivo: a participação acionária dos estrangeiros cai de 37,5% para 31%.
Fernando Siqueira, presidente da AEPET.
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Energia, recursos naturais e
desenvolvimento

O

s debates envolvendo a apropriação social da energia
e seu papel no modo de produção atual compõem-se
de duas dimensões distintas, ainda que permanentemente interligadas: (i) a disputa pelos excedentes
decorrentes da propriedade dos recursos naturais de alta qualidade; (ii) o papel dos recursos naturais no mecanismo causal de aumentos de produtividade desencadeado pela Revolução Industrial.
Ambas são imprescindíveis para entender a maneira como o conflito de classes tem se manifestado no momento histórico atual,
desde as crises do petróleo na década de 1970 e o fim da chamada
era de ouro do capitalismo. A análise deste texto deve ser vista
no contexto das perspectivas analíticas hegemônicas nas recentes
décadas no Brasil para o debate do processo de desenvolvimento:
a da teoria do desenvolvimento dependente ou associado; a abordagem dos neomarxistas, que rejeitavam a possibilidade de uma
1 Professor titular de Energia. Coordenador do Curso de Pós-Graduação em
Energia da Universidade de São Paulo.
2 Pós-doutorando em Energia pela Universidade de São Paulo.
3 Pós-doutoranda em Energia pela Universidade de São Paulo.
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aliança de classes que levasse a um desenvolvimento capitalista autônomo na
periferia do capitalismo, e que defendiam a busca pela revolução socialista; e
a escola estruturalista, formulada pela CEPAL e abraçada pelo ISEB. De certa
forma simplificada, estas três perspectivas aparecem, implícita ou explicitamente,
nas propostas e nas práticas implementadas no Brasil em relação às estruturas de
produção e apropriação da energia e dos recursos minerais e naturais em geral.
Ainda persistem na sociedade brasileira espaços extraordinários para promover o direcionamento dos benefícios oriundos da apropriação social dos recursos naturais - pontificados pelo petróleo e gás natural, potenciais hidráulicos e
eólicos, urânio, minérios de ferro, alumínio, nióbio, manganês, terras raras, além
do acesso à terra – para a implementação de um projeto nacional de desenvolvimento econômico e social, capaz de extirpar as assimetrias sociais e regionais, de
promover a autonomia dos cidadãos, resgatando os valores da liberdade, igualdade e fraternidade. A idéia fundadora da proposta que conclui esta análise baseia-se na criação de mecanismos de apropriação destas rendas - que se originam
principalmente da natureza e do regime de propriedade dos recursos sobre os
quais são aplicados os esforços de produção, dando luz a lucros suplementares e
ganhos extraordinários, ausentes dos processos capitalistas de produção em condições normais – e sua destinação para fins públicos.
A construção de uma estrutura concreta de apropriação social destes recursos naturais com esta finalidade somente será possível com a mobilização plena dos
cidadãos brasileiros, onde a formação critica deverá ombrear com atuação na esfera
das políticas públicas nacionais. No momento atual da história brasileira, está no
palco do debate a definição sobre o destino, privado ou público, dos benefícios da
apropriação dos recursos naturais, que adquirem o caráter, normalmente oculto,
das rendas do petróleo, dos potenciais hidráulicos, da renda da terra na produção
de alimentos e biocombustíveis, e da renda dos recursos minerais. O movimento
hegemônico em curso, aliando grupos privados nacionais, multinacionais com setores dos partidos políticos, está pendendo para a apropriação majoritariamente
privada destes benefícios. Somente uma ação concertada de forças populares organizadas no âmbito dos sindicatos, federações, movimentos sociais poderá reverter
esta tendência. Objetivamente, a maior diferença em termos de desenvolvimento
econômico entre os Governos FHC, Lula e Dilma está na conjuntura internacional, que elevou os preços das commodities, como petróleo, minérios de ferro e alumínio, e dos produtos agrícolas, que após a autossuficiência em petróleo, permitiu
que uma fração das rendas, do excedente econômico associado a esta nova situação,
circulasse pela economia brasileira, embora principalmente do lado do capital. Esta
tendência de acumulação privada das rendas, com suas conseqüências e aniquilação de caminhos alternativos se manterá, caso não haja esta ação concertada das
forças populares organizadas.
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A História da Humanidade guarda profundos vínculos com o processo
de apropriação social dos recursos naturais, sobretudo energia. No início, pela
agricultura e pela pecuária, as quais por meio do aproveitamento controlado
da fotossíntese e da cadeia alimentar, “organizavam” a energia direta do Sol. O
calor tornou-se a mola mestra do modo de vida urbano-industrial quando já se
consolidava o novo padrão baseado não mais em extrair riqueza exclusivamente
da terra, mas de gerá-la nas cidades, pela confecção de bens e serviços, utilizando
mais e mais os aparatos mecânicos, automáticos, que reduziam custos e ampliavam a fabricação das mercadorias, potencializando os ganhos de produtividade
do trabalho socialmente incorporado. O carvão mineral sucedeu o vegetal no
fornecimento de energia para as atividades cotidianas e a incipiente indústria.
As primeiras máquinas térmicas, utilizadas para bombeamento de água para fora
das minas, engendraram a futura construção de James Watt. A associação destas
máquinas com os teares - ingleses - estabeleceu o marco da Revolução Industrial.
O carvão poderia continuar sendo a fonte por excelência de energia para manter
o funcionamento do sistema, pois é o recurso fóssil mais abundante do planeta
(aproximadamente 4 trilhões de barris equivalentes de petróleo em reservas no
globo). Entretanto, já no final do século XIX, outra máquina térmica transformou um insumo praticamente sem valor em necessidade essencial da vida moderna: foi a associação entre a indústria do motor de combustão interna e a do
petróleo, com forte apoio do sistema financeiro - a expansão do automóvel como
meio de transporte gerou uma demanda sustentada de produtos petrolíferos e,
ainda que utilizado para outras finalidades, inclusive não-energéticas, o consumo maciço de petróleo no mundo, hoje, destina-se ao transporte. Nessa mesma
época, surgem as telecomunicações, o gerador, o motor e a transmissão elétricos.
Os derivados do petróleo e a eletricidade, produzida a partir dos potenciais hidráulicos, do carvão e também do petróleo, tornaram-se a principal forma de
energia do modo de vida urbano-industrial, que persiste até o presente. Desde
então, o que se seguiu foram a sofisticação e hegemonização do modo de produção hegemônico, com sua inerente necessidade da multiplicação ad infinitum, ou
enquanto a termodinâmica assim o permitir, da acumulação do capital e da apropriação dos excedentes, de forma cada vez mais concentrada e a descentralização
da geração das riquezas, não mais restrita à propriedade de um território específico. O controle sobre a propriedade dos meios de produção, dos conhecimentos
tecnológicos adquiridos e da mão-de-obra foi fundamental para a determinação
deste processo e sua consolidação.
O petróleo constitui a forma de energia mais flexível, a que mais facilita a
produção e o consumo, sem depender de redes estruturadas e caras. Multiplica
a produtividade do trabalho. E o excedente que resulta da sua introdução no
processo social de produção e de circulação é muito maior do que o custo de
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produzi-lo. No início da indústria petroleira, a energia líquida disponível estava
na razão de 1 para 100. Ou seja: gastava-se em esforço equivalente 1 barril de petróleo para obter 100 barris. Hoje, a razão está em 1 para 30: gasta-se em capital
e trabalho humano o equivalente a um barril de petróleo para produzir apenas
30 barris. Mas, esse custo cada vez maior deve ser analisado comparativamente. A
fonte alternativa ao petróleo mais competitiva hoje, o etanol brasileiro, tem uma
razão de 1 para 8. E o biodiesel, o óleo diesel produzido a partir de vegetais, de 1
para 1. A conversão direta do sol em eletricidade, a fotovoltaica, tem uma relação
semelhante. Além disso, hoje, o petróleo se produz ao custo de US$1-10/barril.
O seu valor no mercado oscilou nos últimos anos entre US$60 e US$150/barril.
Um excedente de mais de US$50/barril. Surge daí a renda diferencial (fig. 2 e 3),
disputada no campo econômico, político e ideológico pelas grandes empresas e
Estados. O sistema econômico mundial consome cerca de 30 bilhões de barris/
ano, permitindo a apropriação de um excedente da ordem de dois trilhões de dólares anuais. Entretanto, não se pode vincular esse problema a uma fonte natural.
Ele está na sociedade, na forma de organizar a produção. A demanda total de
petróleo não é determinada a partir de um país, mas da forma como se dá hoje
a produção e como se dá a sua circulação, junto com a circulação de pessoas, em
escala global. O petróleo continua exercendo um papel essencial para que esta
forma de produzir permaneça. Na verdade, a crescente demanda por petróleo
num cenário de aumentos no preço deste combustível e aumento das restrições
ambientais evidencia que os países até têm certa condição de arcar com o alto
custo do barril, mas são impotentes diante de eventual não-disponibilidade deste
recurso. A natureza da relação que se estabelece no caso do petróleo é replicada
para outras fontes de energia e para outros insumos e, embora a produção de
riqueza esteja virtualmente descentralizada – e globalizada – e seja necessariamente decorrente do trabalho socialmente incorporado, há um mérito intrínseco
em possuir vantagens comparativas que permanecem vinculadas à propriedade
territorial.
No Brasil, a percepção do papel da apropriação social da energia, especialmente do petróleo e da energia elétrica, nos processos de transformação social
induzidos pela industrialização e urbanização esteve no cerne da luta do povo,
nas décadas de 1940 e 1950, que conduziram ao monopólio estatal do petróleo e
à criação da Petrobrás, da Eletrobrás. Já no final do século XIX, o país começou
a construir seu sistema energético. Eram iniciativas isoladas, privadas, baseadas
em geração térmica a óleo ou carvão e hidreletricidade. A exploração do gás,
obtido do carvão, para iluminação pública, também estava presente. Ao longo
do século XX, em um cenário dinâmico de mudanças políticas e tecnológicas,
o sistema hidrelétrico, interligado, foi sendo construído. Assim como o setor de
combustíveis, onde predominava, no início, a dependência externa de petróleo,
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Figura 2
- Formação das
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Fonte: Alvarez, 2000

Figura 3
- Custos de
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energéticos
Fonte: IEA, 2010

mas já com incursões na seara dos biocombustíveis, das quais emergiria, bem
mais tarde, o bem-sucedido Proálcool. Com a crise do capital após 1929 surge,
também no Brasil, o Estado de Bem-Estar, que se consolida no entre-guerras. É o
período keynesiano-desenvolvimentista, durante o qual, a despeito das correntes
políticas à direita ou à esquerda que se sucederam no poder, o país foi marcado
por um pensamento econômico cujo traço principal era o fomento à industria-
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lização planejada, não necessariamente estatizante (de acordo com a linha político-econômica vigente), nem nacionalista.
A Petrobrás foi criada na esteira da campanha “O petróleo é nosso”, com
o desafio de encontrar petróleo e abastecer o mercado interno. Com o primeiro
choque do petróleo em 1973 e o segundo, em 1979, criou-se uma nova situação,
na qual a economia mundial entrou em crise. O paradigma keynesiano de intervenção estatal definida, forte, entrou em crise também, pois as taxas de acumulação do capital se reduziram drasticamente. A estratégia teve de mudar: a meta
passou a ser atingir a auto-suficiência. Não encontrando petróleo em terra, a Petrobrás, para assegurar sua missão de redução da dependência energética, migra
para o mar. Em 1968, haviam sido iniciadas as atividades de prospecção offshore,
no recém-descoberto campo de Guaricema, Sergipe. Em 1974, encontrou-se a
bacia que é, até o momento, a maior produtora do Brasil, Campos. Nesta fase foi
desenvolvida a tecnologia de exploração em águas profundas e ultraprofundas.
Progressivamente, da exploração em lâminas de água de poucas dezenas de metros, passa-se para centenas e, mais adiante, para mil, 2 mil e hoje, profundidades
próximas a 3 mil metros. E assim o Brasil alcança a autossuficiência em 2006. A
autossuficiência permitiu a estabilidade macroeconômica do País, mesmo quando o preço do barril de petróleo superou os 100 dólares. A capacitação na área
de exploração, desenvolvimento, produção, gestão, associada à interação com
grandes organizações mundiais de ponta, permitiram à Petrobrás testar um novo
modelo geológico, desenvolvido ao longo de décadas, que previa a possibilidade
da existência de um segundo andar de petróleo, sob a camada de sal abaixo do
primeiro, que permitira essa autossuficiência. Foi a primeira descoberta de petróleo no pré-sal, no bloco de Parati, em 2005.
Quando se observa o comportamento das ações da Petrobrás no período
de 2001 a 2011, percebe-se claramente que o seu valor caminha praticamente
lado a lado com o preço do petróleo no mercado internacional (fig. 1). Entretanto, o sucesso da Petrobrás tem estado ligado a políticas ativas de inovação
tecnológica e institucional, tais como as estratégias tecnológicas de ampliação das
reservas (sem os quais o pré-sal seria impossível), a massificação do gás natural e
o desenvolvimento do segmento dos biocombustíveis. Não obstante estas iniciativas estratégicas a Petrobrás segue o paradigma de gestão de empresa capitalista.
Porem, o que há de importante nesta analise e que permite desmistificar a visão
comumente difundida no período mais radical do neoliberalismo e hoje bastante
arraigada no senso comum de que a iniciativa privada é sempre mais capaz que o
setor público de enxergar possibilidades de valorização dos ativos que administra
e opera. Verifica-se que, substancialmente o valor de mercado está vinculado ao
aumento dos preços das “commodities” e a expectativa de rentabilidade associada a estes aumentos gerando renda petroleira incremental. Mas o real valor da

186

‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

Petrobrás está principalmente em sua corporação de 75 mil pessoas, no esforço
histórico do povo brasileiro que acreditou nela, que lhe deu apoio quando foi
ameaçada de privatização, em pleno auge do neoliberalismo dos anos 90.

Figura 1 – Valor das
ações da Petrobrás x
Preço do petróleo
– 2001 - 1011
Fonte: Index Mundi
online, 2011

O petróleo é o recurso energético mais utilizado no planeta. O consumo mundial de energia, fortemente dependente desse recurso, tende a seguir
aumentando – pelo aumento da população, pela diversificação e ampliação de
atividades produtivas, pelo acréscimo de consumo de parcelas da população
mundial historicamente excluídas do sistema econômico e pelo crescimento do
transporte individual. O Brasil possui, do ponto de vista da sua matriz de energia
primária, uma condição favorável e diferenciada, sobretudo quando comparada
à matriz global, em um contexto permeado por problemas compartilhados por
todo o planeta, de exaustão dos recursos, especialmente das reservas de petróleo
de baixo custo de exploração; da manutenção da segurança energética, em face
da concentração dos recursos petrolíferos em áreas potencialmente conflituosas e
dos problemas ambientais crescentes – locais, regionais e globais, especialmente
a mudança climática, de solução não-trivial. Todavia, essa matriz, considerada
exemplar em âmbito mundial em termos de uso de fontes renováveis, também é
marcada pelo predomínio dos fósseis.
E o petróleo manterá seu elevado valor ainda por três ou quatro décadas,
no mínimo. Quem controlar a apropriação de qualquer elo importante da cadeia
desse recurso natural controlará parte do poder. Onde está esse petróleo remanescente? Em três fronteiras: na Ásia Central, na África, em países como Nigéria
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e Sudão e, agora, no pré-sal brasileiro. A importância política da intervenção estatal como forma de apropriar parte da renda extra criada pelo petróleo surge em
1922, com a criação da YPF Argentina. Prossegue com a criação da Pemex, 1938,
no México. A criação da OPEP em 1960 é outro passo na compreensão política
do problema da apropriação da renda petroleira. E com os choques de preços
dos anos 1973-1979 esse papel especial do petróleo se torna ainda mais evidente.
Na década de 1960, o capital privado controlava 85% das reservas mundiais de
petróleo, hoje, apenas 16%. O que está em disputa, não só aqui, mas em todos os
cantos do mundo hoje é isso. Quem ganhará com as rendas a serem propiciadas
pelos recursos do pré-sal, uma das últimas grandes fronteiras mundiais do petróleo, é o debate, ainda inconcluso, que se apresenta para a sociedade brasileira
neste momento. Dimensionar o volume e pensar estrategicamente a propriedade
e o valor dos recursos possibilitará apropriar socialmente os benefícios que podem ser gerados pelo pré-sal.
Para estimar grosseiramente valores, considere-se um período de extração das reservas de 40 anos, um preço médio do petróleo de US$ 75,00/barril
(nos 40 anos) e um custo de extração (capital e trabalho, nos 40 anos) de US$
15,00/barril. O excedente (renda petroleira) gerado será de US$ 60,00/barril. Se
as reservas forem de 100 bilhões de barris, a extração anual será de 2,5 bilhões
de barris, ou 6,85 milhões de barris/dia. Nessas condições, o excedente anual
gerado seria de aproximadamente US$ 150 bi (R$ 263 bi)!! Em se duplicando,
ou triplicando, o volume das reservas, o mesmo ocorre com a geração potencial
da renda. Em termos comparativos, basta lembrar que toda a arrecadação de impostos pelo governo federal no ano de 2010 atingiu o valor de R$ 800 bilhões,
dos quais apenas 5% destinados a investimentos.
Dependendo de sua capacidade técnica e tecnológica, dos recursos financeiros disponíveis, do grau de autonomia política do país e dos riscos envolvidos,
os países detentores de reservas têm adotado diferentes regimes de exploração e
produção. Os três regimes básicos utilizados são: concessão, partilha da produção
e prestação de serviço. No regime de concessão a empresa que explora o recurso
assume os riscos e também a propriedade do óleo e gás extraídos; no regime de
partilha, como o próprio nome indica, os recursos extraídos são partilhados entre
a empresa que opera a reserva e o Estado; no regime de “Acordo de Serviço”, o
Estado apenas contrata o serviço da petrolífera, assumindo os riscos e também
a propriedade dos recursos extraídos. Nos governos Lula e Dilma, o setor de
petróleo e gás natural manteve, além da estrutura institucional, o modelo de exploração sob o regime de concessões, que permitiu a privatização de vários blocos
dos novos recursos, do pré-sal.
A previsão é de que em 2020 a Petrobrás esteja produzindo cerca de 5
milhões de barris/dia, exportando a metade, ainda sem o pré-sal do novo modelo
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de partilha. Ao mesmo tempo, desponta uma trajetória meteórica, anunciada
como um sucesso sem precedentes, de uma nova petroleira brasileira. Essa empresa anuncia metas de produção diária em 2019 equivalentes às da Líbia (1,8
milhões de barris/dia), um dos grandes produtores mundiais, e, tendo sido criada
em julho de 2007, vale, onze meses depois, US$ 10 bilhões. Além disso, anuncia
a posse de reservas da ordem de 5 bilhões de barris que valem, a US$ 10/barril
reservado, US$ 50 bilhões. E seu único capital são concessões de petróleo obtidas
no leilão ANP de 2007 e um núcleo estratégico de conhecimento técnico oriundo da Petrobrás. Ao tratar da política de petróleo no Brasil, mira-se prioritariamente na Petrobrás, mas há uma enorme “franja” no entorno de suas áreas, além
do estoque de blocos do pré-sal já concedidos nos quatro leilões realizados por
FHC e cinco por Lula, para as quais é necessário ter uma estratégia de apropriação. Especialmente nessas áreas, onde vigora o modelo de concessões, petróleo
do pré-sal será produzido de forma quase automática gerando excedente para
as concessionárias já ali presentes. Trajetórias espetaculares como a mencionada
crescerão muito no país...
O modelo governamental de gestão dos recursos do pré-sal encontra-se integralmente sancionado. Os representantes da Sociedade brasileira optaram por
uma forma de exploração compartilhada, com a criação de um Fundo Social e
de uma nova empresa pública responsável por gerir os novos contratos. Restam,
entretanto, questões não suficientemente debatidas, que expõem potenciais fragilidades deste modelo:
•	A decisão final está toda centrada na presidência, de forma unilateral,
autocrática: todos os órgãos envolvidos são de sua nomeação e agem
sob sua orientação.
• Há a manutenção de aura de risco, implicando em redução do óleolucro arbitrado nas propostas de licitação – necessidade de quantificar
as reservas previamente, eliminando o risco.
•	A necessidade de coordenar a produção com o mercado internacional
e garantir aporte de recursos para financiar desenvolvimento não tem
sido estruturada.
•	O modelo aprovado pelo governo somente aportará recursos em longo
prazo:
-	Legislação, licitações, exploração, contratações e início de operações:
4 anos (2014);
- Produção do óleo custo: 2 a 4 anos (2016-2018);
- Formação do fundo social com receitas a partir de 2018, aplicadas
em “investimentos externos”;
- Rendimentos aplicados no país: início dos rendimentos significativos: 2020-2022.
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Enquanto se produzia e aprovava este modelo, em regime de urgência,
desnecessária, como evidenciado, não se destacou, no entanto, o seguinte: o monopólio público exercido por operadora estatal é a forma mais simples e mais
amplamente utilizada para operar a indústria do petróleo, que passou a ser adotada na medida em que os países mais pobres foram se dando conta do enorme
excedente gerado pelo petróleo e da necessidade de controlá-lo. Petróleo é, cada
vez mais, um recurso geopolítico. Se decidir explorar essa reserva em 30 anos, o
Brasil colocará no mercado cerca de 10 milhões de barris por dia, mais ou menos
como a Arábia Saudita faz hoje. Mas a Arábia Saudita não foi ao mercado sozinha, nem deixou o mercado decidir por ela. Ajudou a formar a OPEP. Por quê?
Porque a entrada de um grande ator no mercado mundial de petróleo tem conseqüências sobre os preços. Dada a necessidade de estabelecer um rigoroso controle
sobre o processo de extração e produção, de modo a internalizar os benefícios
da renda de propriedade decorrente das reservas, o modelo mais adequado seria
aquele que garantisse à Petrobrás e ao Estado brasileiro a propriedade de todo o
óleo extraído.
Teremos capacidade de compreender essas coisas, de construir um caminho próprio? O capital financeiro está aí, em busca de aplicações rentáveis. Quer
que o governo se comporte dentro de suas regras. Para fugir dessa sina o país tem
de ter um projeto nacional de desenvolvimento econômico e social, um plano.
Que plano é esse? – Conclusão da delimitação e conhecimento dos recursos; garantia da manutenção da eficiência industrial e operacional; definição de ritmo
de exploração e produção conjugando as necessidades de financiamento de um
novo projeto de desenvolvimento econômico e social do País com a estrutura do
mercado internacional de petróleo e derivados, via Petrobrás; estender a nova
regulamentação a todas as áreas: eliminar modelo dual, sobreposto e, acima de
tudo, definição da apropriação e destinação do excedente econômico, da renda
petrolífera, em termos sociais, ambientais e estratégicos, incluindo o financiamento das atividades vinculadas à transição energética. É recomendável considerar medidas adicionais como a criação do fundo constitucional do futuro do
Brasil, como caixa para financiar o plano nacional de desenvolvimento e controle
de “doença holandesa”; importação de alguns fatores estratégicos (por exemplo,
os de alto conteúdo tecnológico), visando promover o intercâmbio. Concluindo,
é estratégico considerar que as reservas no subsolo têm alta probabilidade de
valorização, superior a qualquer outro investimento ou reservas financeiras em
qualquer moeda e que o desenvolvimento do plano de exploração, produção e
comercialização merece elaboração cuidadosa e sem açodamento.
A disputa pelos excedentes em torno da renda fundiária propiciada por
recursos naturais de alta qualidade é ainda mais estratégica porque, tudo indica,
nas próximas décadas os conflitos envolvendo os mecanismos econômicos de
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apropriação social da natureza inaugurados pela Revolução Industrial provavelmente sofrerão profundas mudanças, com todas as ameaças e possibilidades que
isto implica.
Sem dúvida, o modo de produção capitalista aumentou enormemente o
controle social sobre os fluxos de materiais e energia. Se em tempos remotos os
ciclos econômicos eram controlados pelos ciclos naturais, hoje são os ciclos econômicos que controlam os ciclos naturais. O equívoco da ortodoxia econômica,
que é de longe o receituário mais influente nas instituições encarregadas de enfrentar os atuais problemas ambientais, está em tomar o aumento na capacidade
social de apropriar-se dos fluxos biogeoquímicos como evidência da diminuição
da dependência societal em relação ao mundo natural.
A verdade é que, contrariamente ao que defende a economia ortodoxa, a
dependência do sistema econômico em relação à apropriação dos recursos naturais é abrangente e crescente, a despeito de todo o ganho de produtividade
observado desde a Revolução Industrial. A energia requerida obter cada unidade
de valor econômico caiu persistentemente nos países desenvolvidos durante o
século XX, indicando forte aumento da produtividade dos recursos naturais. Dados de Schurr e Netschert (1960) apontam uma queda de 28% na intensidade
energética no período de 1900-1945; dados do Departamento de Energia do
governo estadunidense mostram que a intensidade energética passou de 19,57
milhares de BTU por dólar do PIB em 1949 para 9,40 milhares de BTU por
dólar do PIB em 2004. O intrigante aqui é que a despeito de uma trajetória tão
longa de aumentos na capacidade de obter valor econômico de cada unidade de
energia utilizada, o consumo per capita dos Estados Unidos não pare de crescer.
Dados do Departamento de Energia do governo estadunidense mostram que o
consumo per capita dos Estados Unidos passou de 214 milhões de BTU em 1949
para 343 milhões de BTU em 2004. Portanto, observa-se claramente um padrão
de utilização dos recursos em que a cada aumento de produtividade dos recursos
corresponde um aumento na utilização deles, num processo de aceleração dos
fluxos de energia pelo sistema econômico.
Vale notar que os Estados Unidos não são um caso isolado: padrões semelhantes a estes são encontrados em todos os países desenvolvidos, e aplicam-se
também para outros recursos naturais. Estes padrões indicam que o aumento na
capacidade social de apropriar-se de recursos naturais não tem sido usado para
diminuir a dependência em relação a estes recursos, mas para aumentar cada vez
mais escala de utilização deles. É surpreendente que uma civilização na qual se
observa um aumento persistente no consumo por habitante de energia durante
uma trajetória de mais de dois séculos considere que depende menos dos recursos
naturais. Na realidade, as categorias e o aparato analítico neoclássico, com seu
foco quase que exclusivo na esfera das trocas e tratamento marginal da esfera da
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produção, tem nos cegado para o fato de que o sistema econômico capitalista até
o momento tem se mostrado incapaz de operar sem apoiar-se numa contínua
aceleração dos fluxos de materiais e energia pelos ecossistemas do planeta. O
enorme aumento na capacidade social de apropriação de fluxos de energia e materiais desencadeado pela Revolução Industrial tem sido sistematicamente e unilateralmente utilizado para transformar o crescimento econômico num fim em
si mesmo e não para buscar de maneira organizada e consciente a satisfação das
necessidades humanas. A enorme capacidade social de produção atingida pela
humanidade tem sido cegamente orientada para um produtivismo cego e catastrófico. Os atuais dilemas ambientais colocam-nos o desafio de reorientar esta
enorme capacidade social de produção de modo a transitar de um modelo focado
nos aspectos quantitativos monetários impostos pela lógica do capital para um
modelo no qual o sistema econômico retire de cada um e de cada coisa segundo
suas possibilidades e forneça a cada um segundo suas reais necessidades.
O custo de oportunidade de não possuir recursos naturais de alta qualidade tende a aumentar bastante nas próximas décadas, seja por conta do cenário
de exaustão de reservas de petróleo de baixo custo, seja por conta dos crescentes
problemas ambientais associados à utilização dos recursos naturais. No passado, o
capital era o principal fator de produção a limitar o desenvolvimento econômico.
Mas esta situação mudou. Hoje, o capital pode ser obtido sem muitas dificuldades
por meio do sistema financeiro, de modo que outros recursos tornaram-se fatores
limitantes mais fundamentais (cabe destacar aqui o papel dos recursos humanos e
de recursos naturais de alta qualidade). Diante deste contexto histórico em que os
recursos humanos e os recursos naturais assumem proeminência, o que fazer?
Por um lado, o aumento dos custos de oportunidade decorrentes da nãodisponibilidade de recursos energéticos de alta qualidade possibilita aumentar o
excedente econômico que o país pode obter por possuí-los. Coloca-se então o
desafio de garantir que este excedente seja direcionado em benefício de toda a
população brasileira. Uma etapa necessária para atingir esta meta seria internalizar a maior parte possível do excedente econômico gerado a partir das reservas
energéticas, minerais e de outros recursos naturais brasileiros. Nos países periféricos do capitalismo que são detentores de grandes reservas de petróleo, desde a
década de 1960, com a criação da OPEP, percebeu-se que estatizar a exploração
das reservas é o instrumento mais eficaz para internalizar o excedente econômico
obtido da extração das reservas. Sem formas de controle público, os excedentes
econômicos fluem quase que exclusivamente para os agentes do capital.
No que diz respeito ao pré-sal, o primeiro passo deve ser um estudo detalhado visando precisar o tamanho das reservas. Após isto, a prospecção das reservas
deveria ser feita levando-se em conta a realidade de que não há e não haverá no
futuro próximo recurso energético tão capaz de aumentar a produtividade quanto
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petróleo. Neste cenário, a melhor estratégia consiste em determinar um conjunto
de investimentos prioritários em saúde, educação e desenvolvimento tecnológico e
explorar as reservas de modo a garantir os investimentos nestas áreas prioritárias e
a impedir o uso predatório das reservas. Tendo em vista a crescente demanda por
energia e os enormes custos de oportunidade decorrentes da não-disponibilidade
de petróleo e gás natural, nenhum investimento externo oferece condições mais
favoráveis para valorização do que reservas de combustíveis de alta qualidade.
O que este texto pretende evidenciar como urgente e necessário é que se
promova uma efetiva ação do Estado brasileiro para garantir o abastecimento dos
mercados energéticos em longo prazo e para promover a adequada apropriação e
distribuição das rendas petroleira, gasífera, hidráulica, geradas especialmente nas
fases de produção de hidrocarbonetos e de geração hidrelétrica. Para tal, que concorra, também, a criação de mecanismos e instituições adequados para expandir,
em padrões de qualidade e quantidade compatíveis, a fronteira de energização e
promover a democratização do acesso aos serviços energéticos que, juntamente
com outros serviços de infra-estrutura (transportes, comunicações, saneamento, educação, saúde, reforma agrária, crédito e tecnologia) poderão alavancar o
processo de desenvolvimento econômico e social e promover a modernização
baseada nos valores da liberdade, igualdade e fraternidade.
Proposições para implementação:
• Formulação de um projeto nacional de desenvolvimento econômico
e social e sua orçamentação para o horizonte de quatro décadas, compreendendo educação, saúde reforma urbana (habitação, mobilidade,
infovias, saneamento), reforma agrária, infra-estrutura produtiva, incluindo a viária e de comunicações (rodovias, ferrovias de alta velocidade, portos, vias navegáveis), ciência e tecnologia, proteção ambiental, transição energética para fontes renováveis, entre outros, com o
objetivo final de garantir condições de vida produtiva e social a todos
o brasileiros.
• Planejamento do ritmo de produção do petróleo e gás natural, das
usinas hidrelétricas e eólicas públicas, dos recursos minerais, principalmente ferro, alumínio, de forma a gerar o excedente econômico
sob a forma de rendas petrolífera, gasífera, hidráulica e mineral para
financiar os investimentos requeridos pelo plano nacional de desenvolvimento econômico e social, e de forma a garantir também o valor
e preços dos bens produzidos e exportados, em coordenação com os
demais países produtores.
• Planejar e promover a implementação de infra-estrutura produtiva de
forma a gerar ocupação e valor adicionado aos produtos brasileiros.
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• Criação e implementação de mecanismos institucionais e empresariais nas esferas de governo para planejar, promover a implementação
e operação de todas as atividades no campo da energia, minérios e dos
recursos naturais.
•	Debater o papel e estrutura e operação do Sistema Eletrobrás, suas
subsidiarias e das empresas estaduais de energia, ao lado da Hidrobras
- a ser criada para operar o parque hidrelétrico, que reverterá à Nação
com o vencimento das concessões – de forma a promover sua revitalização e re-orientação no sentido publico.
• Revisar o papel da Petrobrás e da recém criada Pré-sal Petróleo SA,
com a alteração dos regimes de concessão e de partilha na exploração
e produção de petróleo e gás natural, para o de prestação de serviços,
visando a futura re-estatização total das operações neste campo.
• Revisar a política de concessão e operação dos recursos minerais, assim
como papel do Estado, suas empresas, incluindo da Vale do Rio Doce,
hoje gerida privadamente, mas cujo capital e majoritariamente estatal
e para-estatal (fundos de pensão).
• Promover a gestão pública dos recursos dos Fundos de Pensão, hoje
para-estatais, garantidos publicamente e geridos com mecanismos privados sob influência do Governo, de forma a orientá-los para o interesse público sem prejudicar sua função de garantir a previdência dos
trabalhadores.
• Revisar o papel, estrutura e funcionamento de todas agências reguladoras, como ANP, ANEEL e ANA, para retomar o caráter publico no controle do acesso aos recursos naturais (jazidas e potenciais hidráulicos).
• Rever o papel da Eletronuclear, das Indústrias Nucleares Brasileiras
– INB, e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e seus laboratórios, de forma a agrupar as funções de promoção e pesquisa nuclear, de
regulação e controle, e, de atuação industrial.
• Revisar o papel e caráter do Governo, incluindo o Ministério de Minas
e Energia (incluindo a função e operação da EPE e do DNPM), o Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, de Assuntos Estratégicos,
Ciência e Tecnologia no planejamento, gestão e operação dos recursos
energéticos e minerais.
Quebrar a lógica intrínseca à estrutura hegemônica de produção socialmente construída é um desafio enorme, ainda que os
ganhos de produtividade das fontes renováveis aumentem extraordinariamente, porque a margem do petróleo ainda é muito grande. Em
um cenário de permanência de dependência de combustíveis fósseis,
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no caso brasileiro há agora este elemento novo, que chama a atenção
do mundo, que é o pré-sal. (...) A não ser que haja uma capacidade
de governança democrática global ou instrumentos de generosidade
de governos, através de políticas públicas, capazes de intervir isoladamente ou de maneira coordenada, e não se vê isto acontecendo,
então o cenário futuro será este. (Sauer, 2011)
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Carlos Lessa

Educação e formação de
profissionais para o mercado
de trabalho: algumas reflexões

A

educação pública universal e gratuita surge a partir da
Revolução Francesa acoplada á idéia de nação. A nação foi inicialmente concebida pela Revolução como
a unidade entre povo e território. O território seria o
espaço tornado homogêneo sob o império das leis e costumes do
povo e este, em conjunto, seria o proprietário do território nacional. A idéia da dinastia definindo o território foi radicalmente
substituída pela idéia de povo, que é fundador da nacionalidade e
seu defensor para que as novas gerações tenham a nação.
A idéia de conviviabilidade e sentimento de identidade com
a nação exigia uma base cultural unificada. Isso não foi herdado do
passado. Por exemplo, a França, por ocasião da Revolução, tinha
20% de seu povo falando dialetos alemães, italianos, bascos etc.
Os 80% restantes poderia ser agrupados em duas grandes ramas:
langue d’oc e langue d’oil. Ambas agrupavam mais de 300 dialetos.
A formalização de um idioma oficial como base do processo pedagógico e convivial entre os integrantes da nacionalidade era a
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chave para a afirmação nacional. De certa forma, à educação básica foi confiada
a tarefa de consolidação do povo, logo, da soberania nacional.
Em maior ou menor grau, com profundas variantes, a maioria dos povos
percebeu a educação como fundamento da nação. Na sociedade pré-industrial,
a educação profissional se desenvolvia por uma longa carreira, aonde o jovem
começava como aprendiz do mestre, que dominava todas as etapas do processo
de produção e comercialização dos bens e serviços. De aprendiz iniciante, evoluía
em sua formação profissional, atingindo o nível denominado de oficial. Finalmente, seria - ou não- reconhecido como mestre pela corporação.
A Revolução Industrial implodiu com a carreira artesanal; quebrou as tarefas complexas, que foram sendo progressivamente substituídas por máquinas e
cadeias de produção. A implosão do pleno conhecimento artesanal engendrou a
assimilação da ciência ao processo produtivo e a necessidade de conhecimento,
em detalhe, das máquinas e o processo de sua operação. A assimilação da ciência
ao processo produtivo engendra a tecnologia. A manutenção, a reparação e a transformação da máquina engendra a necessidade de um trabalhador específico. A
redução a tarefas simples pode produzir a figura de operário industrial que Charles
Chaplin estigmatiza como aquele que sabia apenas apertar o quinto parafuso.
A ciência, deixando de ser apenas um esforço epistemológico, passa, por
mediações, à tecnologia. Essa percepção leva o homem à idéia da técnica como
sua atuação de sujeito que domina forças naturais e as coloca a serviço da produção humana. A técnica sublinha a importância da engenharia; sua variedade
leva à politécnica.
O desenvolvimento da ciência caminha à frente da tecnologia. Nesta reside uma das chaves para o sucesso da empresa. A evolução das máquinas e dos
processos de produção é alimentada por um desenvolvimento tecnológico que
exige uma formação técnica profissional. Há, no século XIX um curioso e contraditório processo pelo qual a extinção do artesão gera uma “nostalgia” pelo
conhecimento proficiente das artes e ofícios. A nostalgia será abandonada para
a idéia de formação profissional, que exige do engenheiro (no sentido amplo da
palavra) capacidade para acompanhar a evolução tecnológica e dominar a intimidade da máquina e do processo produtivo.
A Revolução Francesa, com a educação voltada para a cidadania, e a industrialização, exigindo formação profissional, tendem a ser combinadas em um
programa aonde haja a combinação da formação cultural com acesso ao trabalho
produtivo. Assim sendo, educação teria que combinar as ciências humanas e
ciências naturais e as chaves para o universo das tecnologias.
O mercado de trabalho é subdividido em estratos e a antiga carreira pré-industrial do aprendiz para o mestre passa a ser entendida como a assimilação correta do
duplo objetivo pedagógico: a formação do cidadão e do profissional para o trabalho.
O sistema educacional da nação deve ser capaz de produzir gerações que
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superem, no futuro, a geração que os formou. Dito de outra forma, o mestre
ideal, que procurava formar o discípulo que o superaria, é substituído pelo ideal
de que cada geração opera um sistema educacional que deve reproduzir, com
vantagem, a geração operacional no presente.
No mercado de trabalho, a oferta de profissionais deve ser alimentada pelo
sistema educacional e a demanda é constituída pelas necessidades sócio-econômicas do aparelho de produção. As mecânicas de cada uma dessas dimensões são
diferenciadas. Apenas para ilustrar, um emprego de engenheiro na petroquímica
exige um investimento em equipamentos e articulação operacional de centenas
de milhares de reais. Se houver uma formação massiva de engenheiros para a
petroquímica e não houver investimentos, pode acontecer os seguintes fenômenos: (1) jovens expulsam velhos operadores; (2) jovens migram para o exterior
em busca de emprego; (3) jovens se transformam para exercer outras atividades e
passam por um “esquecimento” de sua formação profissional em busca da sobrevivência em outra atividade. Obviamente, quanto maior for o excedente na oferta de mão de obra formada profissionalmente, maior será a tendência à queda ou
estagnação de salários; quanto melhor for a formação cidadã e profissional, maior
aperfeiçoamento institucional e adaptabilidade inter e intraprofissional. É fácil
entender que todas as famílias e seus membros jovens percebem que a inserção na
sociedade civil e no mundo do trabalho é facilitada pelo sistema educacional.
Não vou comentar as conhecidas insuficiências qualitativas e quantitativas do sistema educacional brasileiro; vou, apenas, sublinhar que, em 2005, foi
aplicado o mesmo teste (interpretação de texto simples, construção de texto,
operações aritméticas elementares) em grupos de jovens de 12 a 14 anos de 31
países e o Brasil, para nossa preocupação, ficou em 31o lugar.
Vou sublinhar que nosso povo foi capaz de construir um neoartesanato
extremamente qualificado. A idade média do trator agrícola e do caminhão estradeiro superam em muito a vida útil prevista pelos fabricantes. Veículos automotores passam por sucessivas mãos e sobrevivem muito além da durabilidade
preconizada pelo fabricante. A geriatria dos objetos duráveis é um procedimento
popular. Na oficina mecânica, reproduz a autopeça que já saiu de linha. ou improvisa uma solução tecnológica própria. Um neoartesão “cirurgião plástico” faz
a reconstituição da lanternagem. Ao inverter a durabilidade cada vez mais curta
dos objetos, a reciclagem que o neoartesão realiza abre acesso popular a objetos
de segunda até enésima mão. Não foi feita, até hoje, uma pesquisa satisfatória de
como este conhecimento tecnológico complexo é transmitido, porém a fórmula
antiga do aprendiz junto ao mestre foi preservada pelo povão, como substituto
ao nosso imperfeito e insuficiente sistema educacional, o conhecimento.
Quero sublinhar que a formação profissional tem muito a assimilar da
criatividade popular brasileira.
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Luiz Pinguelli Rosa
Professor de Planejamento Energético e diretor da COPPE / UFRJ

A Política de Combustíveis
no Brasil no Contexto da
Mudança do Clima
Panorama Geral e Comparação do Setor de Petróleo
com o Elétrico
A descoberta da área petrolífera do Pré-Sal colocou o país
em uma posição privilegiada no que concerne à energia. Ademais,
dispõe de recursos hidrelétricos abundantes. Utiliza biocombustíveis fluidos, o álcool e o biodiesel, e sólidos, o bagaço da cana, o
carvão vegetal e a lenha. O álcool produzido da cana de açúcar tem
enorme vantagem econômica e ambiental em relação ao álcool de
milho usado nos EUA.
Além das hidrelétricas, o álcool brasileiro foi alvo de intensa polêmica internacional recente, devido à questão da alta dos
preços de alimentos em nível mundial, atribuída por alguns, hipoteticamente, à competição dos biocombustíveis, também acusados de contribuírem para o desmatamento da Amazônia no caso
brasileiro.
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A desregulamentação da energia foi uma parte do processo de liberalização
da economia sob a globalização financeira, que está na raiz da crise mundial iniciada nos EUA em 2008 e que se agravou em 2009 atingindo o Brasil. Na energia
elétrica, houve um racionamento sério em 2001 no Brasil pela insuficiência de
investimento em expansão com o processo de privatização do setor, interrompido em 2003. O novo modelo elétrico implantado em 2004 manteve aspectos do
anterior, de modo que a Eletrobras e suas subsidiárias não recuperaram o papel
de liderança no setor, deixado aos grupos privados nos leilões, diferentemente da
Petrobrás. Esta manteve a liderança, apesar da abertura do país para as empresas
estrangeiras na produção de petróleo.
Houve no país após 2004 um crescimento econômico significativo após
anos seguidos de estagnação ou pequeno crescimento, sob políticas monetaristas de ajuste financeiro orientadas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo
Banco Mundial com apoio dos países ricos. Há uma grande desigualdade social
embora melhoras significativas tenham ocorrido: 30 milhões de pessoas subiram
de nível de renda, passando da classe D, pobre, para a classe C, indevidamente
chamada de classe média segundo os padrões de consumo e bem estar. Entretanto, em 2010 a União gastou 44,93% do orçamento em juros, amortização
e refinanciamento da dívida, ou seja, R$ 635 bilhões, enquanto gastou apenas
3,91% com saúde, 2,98% com educação, 2,74% com assistência social e 0,38%
com ciência e tecnologia.
No caso da energia, somam-se hoje os efeitos da crise financeira aos da
crise ambiental, devido à mudança do clima pelo aquecimento global intensificado pelas emissões de gases como o dióxido de carbono produzido na queima
de combustíveis fósseis. O efeito estufa tornou-se um grande problema político
internacional.
Emissões de Gases do Efeito Estufa
São responsáveis por emissões de gases do efeito estufa as fontes não-renováveis, com exceção da energia nuclear, cuja utilização se dá pela fissão do urânio
e não pela combustão, como ocorre com o carvão, o petróleo e o gás natural. A
vantagem da nuclear tem como contrapartida o risco da radioatividade em caso
de acidentes como o de Fukushima no Japão.
As fontes renováveis não emitem gases do efeito estufa ou emitem pouco
em geral, como o álcool e a hidroeletricidade, que no Brasil enfrenta forte crítica
dos ambientalistas pelos impactos das grandes barragens, como Belo Monte. No
caso dos biocombustíveis, o dióxido de carbono emitido na sua combustão é
reabsorvido da atmosfera no crescimento do vegetal. No Brasil o carvão vegetal é
usado na siderurgia, mas metade da lenha para o carvão vegetal vem de desmatamento. Há emissão líquida no caso do álcool pelo o consumo de diesel de tratores
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e caminhões na lavoura da cana. No caso das hidrelétricas o grupo de pesquisa da
COPPE realizou medidas em vários reservatórios no país, constatando emissões
de dióxido de carbono e de metano, mas a contribuição das hidrelétricas é em
geral muito menor que das termelétricas.
Em nível mundial o crescimento de emissões de gases do efeito estufa
foi de 70% entre 1970 e 2004. Dentre estas, as emissões de CO2 cresceram
de 80% e representavam 77% das emissões antropogênicas em 2004. O maior
crescimento das emissões entre 1970 e 2004 foi do setor de energia (145%),
seguido dos setores de transportes (120%), indústria (65%) e de usos da terra e
desmatamento (40%).
A reunião da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima em Copenhague no fim de 2009 representou uma esperança frustrada de se encontrar um
consenso para compromissos mais efetivos para reduzir as emissões mundiais de
gases do efeito estufa, possibilitando mudanças climáticas cujas conseqüências
podem ser muito graves para a humanidade. O compromisso de limitar em 2° C
o aumento da temperatura global em relação à da era pré-industrial é importante, mas o mundo está longe desse caminho. Esta limitação implica em um grande
esforço para reduzir as emissões dos países ricos e para controlar as dos países em
desenvolvimento. Uma questão é a polêmica sobre a adoção de obrigações destes
últimos. Um argumento para adotá-las é o crescimento das suas emissões, especialmente da China e da India. Mas, per capita as emissões de CO2 dos países
ricos continuam muito acima daquelas dos países em desenvolvimento.
O Brasil assumiu o compromisso em Copenhague de reduzir suas emissões projetadas para 2020, além da criação do Plano Nacional de Mudanças
Climáticas, com metas definidas para redução do desmatamento, o qual é responsável pela maior parte das emissões brasileiras. Por outro lado não é animador
o aumento da participação de combustíveis fósseis na geração elétrica. Em parte
isto é devido à construção das novas hidrelétricas, como Santo Antonio, Jirau e
Belo Monte, a fio d´água, sem reservatórios para acumulação de água visando reduzir impactos ambientais, mas exigindo complementação térmica, que poderá
ser substituída pela energia eólica, cujo preço tem caído recentemente no Brasil.
Petróleo e Gás Natural
O quadro mundial no Século XXI teve em comum com o momento dos
choques do petróleo a alta de preço internacional do barril do óleo cru, que até
1973 estava entre US$ 1 e US$ 2 e subiu fortemente até atingir em 1979, por
algum tempo, US$ 40, caindo vertiginosamente na segunda metade da década
de 1980 e tomando um caminho errático na década de 1990. Em 1999 chegou
a apenas US$ 10, mas em 2006 ultrapassou US$ 70 e em 2008 beirou US$
140. Em 9 anos o preço do petróleo foi multiplicado por 14 e quase dobrou
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em dois anos, mas caiu a seguir para menos de US$ 50 subindo depois. No
início de setembro de 2011 o Brent, do Mar do Norte, estava a Us$ 110 e o
WTI norte americano, West Texas Intermediate, a US$ 84. Portanto a variação
continuou forte.
O gás natural, por sua vez, ocasionou no mundo problemas entre a Rússia
e a Europa, entre a Argentina e o Chile, e entre a Bolívia e o Brasil há poucos
anos. O impacto da alta do preço internacional do barril de petróleo na economia mundial teve repercussão, embora hoje a participação percentual do petróleo
na economia mundial seja menor do que nos tempos dos choques do petróleo
da década de 70.
Alguns fatores contribuíram para esta forte variação no mercado do petróleo, como a previsão do declínio da produção mundial, embora na América
do Sul tenha havido importantes descobertas na área do Pré-Sal brasileiro, e o
crescimento do consumo, especialmente nos países em desenvolvimento, puxado
pela China e incluindo a América do Sul. Outro fator foi a instabilidade geopolítica mundial, principalmente no Oriente Médio, área produtora de petróleo,
e a forte dependência dos países da OCDE, especialmente dos EUA, quanto à
importação de petróleo. Embora em menor grau o esta instabilidade se projeta
na América do Sul com a tensão política entre EUA e Venezuela. Finalmente,
houve a crise econômica mundial desencadeada a partir dos EUA em 2008.
A descoberta de petróleo no Pré-sal adicionou às reservas conhecidas de
14 bilhões de barris algo que pode variar entre 30 e 80 bilhões de barris. Mudou
a situação do Brasil no petróleo. Isto causou intenso debate sobre mudanças
institucionais e da legislação do petróleo, incluindo o maior controle das reservas
e de sua exploração econômica. A probabilidade de achar petróleo aumentou, daí
a adoção do sistema de partilha e a criação de uma empresa estatal responsável
pelo Pré-Sal, além da presença obrigatória da Petrobrás como operadora na exploração. Entretanto, permaneceram os leilões abertos às empresas estrangeiras e
o regime de concessões fora da área do Pré-sal.
Com o excedente que o petróleo do Pré-sal gerará é justo uma redistribuição de seus benefícios no nível nacional. Há, entretanto, grandes interesses
em jogo na disputa pelos recursos do petróleo. Não é correto retirar recursos
públicos que compensam o impacto dessa indústria nos estados produtores. Por
exemplo, a vida de cidades como Macaé e sua estrutura urbana foram muito
afetadas. De uma pacata cidade praiana com vocação turística passou a ser um
agitado centro urbano, onde se acotovelam os que foram para lá em busca de trabalho nas instalações da Petrobrás e de outras empresas de produção de petróleo,
de equipamentos ou de serviços tecnológicos.
.
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Biocombustíveis: O Uso do Álcool Automotivo
O consumo do álcool nos automóveis ultrapassou o de gasolina no País,
cuja matriz energética tem 45% de energia renovável, aí incluída a geração hidrelétrica e os biocombustíveis, enquanto no mundo este percentual é de 13% e
nos países da OCDE de 6%.
Por outro lado, é embaraçosa atualmente a falta de álcool de cana de açúcar nacional no mercado interno, obrigando a importação de álcool de milho
dos Estados Unidos, em parte pela destinação crescente da cana para exportação
de açúcar.
O álcool de milho nos EUA é subsidiado e, diferentemente do brasileiro,
feito de cana, afeta o preço do milho e se reflete em outros alimentos. Na produção do álcool de milho queima-se óleo combustível, derivado do petróleo. Já
o bagaço da cana é mais que suficiente para produzir calor para a destilação do
álcool e gerar eletricidade para a usina, podendo ainda haver um excedente para
a rede elétrica. Portanto, o álcool produzido no Brasil é mais eficiente em termos
energéticos e ambientais. A captura de CO2 do ar no crescimento da cana iguala
aproximadamente a sua emissão na produção e consumo do álcool. Logo, é efetiva para evitar emissões ao substituir a gasolina.
O mercado internacional crescerá se forem removidos os subsídios nos
países ricos. Os EUA consomem mais álcool automotivo que o Brasil, mas o
percentual dele na gasolina é baixo, pois seu consumo de gasolina é enorme, 10
milhões de barris/ dia ou cerca de 580 bilhões de litros (Bl) por ano. A expectativa é aumentar este percentual para 20%. Considerando 1,3 litro de álcool para
cada litro de gasolina, daria algo como 150 Bl de álcool por ano, muito maior
que a atual produção brasileira.
Há um debate internacional que imputa aos biocombustíveis a responsabilidade pela alta dos preços dos alimentos no mundo, que afeta as populações
pobres. A lavoura da cana no país ocupa 7 milhões de hectares (Mha), dos quais
3 Mha para açúcar e 4 Mha para álcool, enquanto só o soja, a maior parte para
exportação, ocupa 23 Mha. Temos 152 Mha de área agricultável, da qual são
utilizados 62 Mha e há 177 Mha de pastagens. Excluídos os 440 Mha de florestas
nativas, se dispõem de 90 Mha para expandir a agricultura. E isso sem considerar
a conversão de pastagens degradadas. Já o biodiesel, em grande parte vem da soja,
que, ao contrário da cana, pressiona o desmatamento na Amazônia.
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Histórico AEPET
1961 • FUNDAÇÃO:
Em 17 de outubro foi fundada a AEPERG - Associação dos Engenheiros da Petrobrás
nos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara.
1962 • Ex-presidente da AEPERG é demitido
Quando ainda era presidente da AEPERG, Walter Siqueira foi demitido da Petrobrás
depois de inúmeras transferências constituindo-se na época perseguição política da administração da Empresa. A Associação enviou carta ao então presidente da Petrobrás,
Francisco Mangabeira considerando ilegal a demissão de Walter.
1963 • Relatório dos Técnicos Soviéticos
Em 11 de outubro de 1963, os técnicos soviéticos Bakirov e Tagiev fizeram um relatório
sobre as possibilidades petrolíferas do solo brasileiro e falaram à imprensa.. Segundo
relatório dos técnicos até 1966 e 67, o Brasil poderá produzir cerca de 70 a 80 milhões
de barris por ano.
1964 • REAJUSTAMENTO SALARIAL
A AEPERG acompanhou a evolução dos acontecimentos do problema salarial que afligia os técnicos da Petrobrás na ocasião. Já era o início das atuações da Associação na política de pessoal e salarial da Companhia. A AEPERG enviou cartas ao então presidente
da Petrobrás, Marechal Ademar de Queiroz.
1964 • AEPERG é notícia internacional
A Revista World Petroleum na edição nº 11 de outubro de 1964 publicou na seção Goverment and oil news from the world`s capitals, uma nota onde elogiava a atuação da AEPERG no envio das cartas ao então presidente da Petrobrás, Marechal Ademar de Queiroz
em defesa do reajuste salarial dos técnicos da Petrobrás. Segue a nota na íntegra:
“ Rio de Janeiro -The Association of Petrobrás Engineers has set a letter of protest to
the Brazilian oil agency president. Marshal Ademar de Queiroz, protesting what it calls
an atmosphere of apprehension within the state enterprise. The letter asserts the uneasiness is caused by threats of dismissal and arrest of technicians accused of subversion.
It opposes the application of sanctions based on unproved accusations, punishment for
unapproved opinions, and demands respect for the basic principle of democracy”.
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1965 • Declínio na produção de petróleo do Brasil
Em 1963, a Petrobrás tinha atingido 103 mil barris diários. A produção de petróleo da
Petrobrás começou a declinar e em 1965 estava com 93 mil barris diários. A diretoria
da AEPERG apontava para as últimas descobertas de petróleo entre elas em CarmópolisSergipe, cujo volume de óleo encontrado foi de cerca de 2 bilhões de barris.
1965 • Novas Refinarias
Era notícia na época, a criação das refinarias Alberto Pasqualini ( Porto Alegre) e Gabriel
Passos ( Belo Horizonte) que teriam capacidade de processamento de 45 000 BPD de
petróleo.
1966 e 1967-Lei 4950 • A não é aplicada
Uma das lutas antigas da Associação foi a implantação da Lei 4950-A que regulamenta
o nível de salário mínimo para engenheiros, arquitetos e agrônomos. A Associação fez
contatos com a direção da Petrobrás e também em defesa dos profissionais da REDUC e
FABOR que lutavam na justiça pela aplicação da Lei.
1968 • Associação consegue implantar Lei pelo salário mínimo profissional
Depois de dois anos de lutas mobilizando os profissionais, a Petrobrás e a sociedade, a
AEPERG comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou como constitucional a aplicação da Lei.
1969 • Diretoria da AEPERG entrega o trabalho à diretoria da Petrobrás
A diretoria da AEPERG entregou ao presidente da Petrobrás, Gal. Arthur Candal o
trabalho “ A Engenharia na Petrobrás” que sintetizava o trabalho dos técnicos ligados à
Engenharia de Projetos da Petrobrás.
1970 • Associação já realizava Cursos de Processamento de Dados
Em crescimento constante, a AEPERG começou a oferecer cursos aos seus associados.
Entre eles, o de processamento de dados.
1971 • Esporte entre os associados
A AEPERG formou na época um time de futebol formado por associados, a maioria lotados na REDUC que participavam de partidas de futebol com colegas de outras companhias como a DEPIN. Havia treinamento da equipe da AEPET toda quinta, os craques
levavam a sério as partidas.
1972 • Torneios continuam na Associação
A Associação contou durante os anos 70 com equipes de futebol de salão, voleibol,tênis
de quadra e xadrez, Engenheiros associados da AEPERG que trabalhavam na REDUC,
SEGEN. DETRAN, DECOM e FABOR participavam de sorteios onde recebiam medalhas.
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1973 • SEGEN- Serviço de Engenharia da Petrobrás
Em fins de 1973, o Produto Nacional Bruto, a produção de aço,cimento e automóveis
duplicou em relação aos quatro anos anteriores. O SEGEN foi encarregado de executar
num período de três a quatro anos um volume de investimentos da ordem de 9 bilhões
de cruzeiros o que abrangeu 58 empreendimentos de grande, médio e pequeno porte
localizados em 13 estados brasileiros.
1974 • Reuniões de Associações
A AEPERG reunia-se com associações de engenheiros de petróleo da Amazônia, de São
Paulo, do Nordeste e sindicatos pra falar sobre a crise que ocorria na Petrobrás nos censurados anos 70, onde poucos boletins foram publicados.
1975 • SEDES
Até adquirir sua sede própria, a AEPET instalou-se em vários locais. Em 1975 foi para o
Edifício Christian Barnard, na Rua Senador Dantas,nº 75- sala 2609-Centro-RJ.
1976/1977/1978/1979 • Não foram encontradas publicações referentes a estes anos.
1980 • Reativação da AEPET
Cerca de 37 técnicos reuniram-se no dia 5 de março de 1979 no Clube de Engenharia.
Foi formada uma comissão que decidiu se lançar num trabalho de reativação da AEPET
que nos últimos anos vinha tendo vários problemas para sobreviver.Entre as iniciativas
para a reabilitar a Associação estava um campanha para atrair novos sócios,o que aumentou a representatividade da Associação.
1981 • Diretores da AEPET perdem funções de confiança
Em 1981, quatro diretores da AEPET foram afastados de seus cargos de chefia na Petrobrás. Na época, a AEPET solicitou um encontro com o presidente da Petrobrás que
aconteceu no dia 24 de abril para obter esclarecimentos sobre esta atitude da Empresa.
A Petrobrás alegou que o motivo foi incompatibilidade entre uma função de confiança
e a permanência à frente de uma entidade que em determinadas ocasiões pode manter
posições contrárias às da Empresa.A AEPET reafirmou que as posições defendidas pela
Associação são fruto de assembléia geral, não representando a opinião pessoal dos diretores, mas sim de um consenso dos filiados à Associação.Três diretores renunciaram ao
cargo na AEPET e foram mantidos em suas chefias, o que desfalcou bastante a diretoria
da AEPET na época.
1981 • Um técnico de 60 por três de 20
Durante a Campanha Salarial dos Petroleiros e Petroquímicos, a AEPET criticou no
Boletim nº 6, a decisão da Petrobrás de convocar os empregados antigos ou com tempo
para aposentadoria a fim de negociar um acordo rescisório de trabalho para a contratação
de novos empregados de maneira que não gerasse mais ônus para a sua folha.
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A então diretoria publicou matéria onde afirmava que a Petrobrás estava perdendo a
valiosa experiência dos antigos que ajudaram a construir a empresa e que ainda tinham
muito a oferecer. A AEPET alertava na época que a medida poderia surtir efeito contrário, já que um novo técnico precisa de pelo menos 2 anos de treinamento para a área de
produção.
1982 • AEPET promove palestras e lota auditório do Edise
Em 8 de junho de 1982, a AEPET promovia a palestra ‘‘A Exploração e Produção de Petróleo
no Brasil”, com o superintendente do DEPRO, engenheiro Maurício Alvarenga. A AEPET
patrocinou a palestra que reuniu cerca de 300 pessoas lotando o auditório do Edise.
1983 • AEPET promove palestra sobre Fundo de Barril
Em 1983, a AEPET prosseguia promovendo palestras de interesse de seus associados e
da sociedade em geral. Um dos assuntos em destaque neste ano foram os Programas de
Fundo de Barril. O palestrante foi o engenheiro José Fatine, então chefe da Divisão de
Refinação e Petroquímica do DEPIN.
1984 • AEPET cria Grupo de Engenharia
Em setembro de 1984, a AEPET criou um grupo de Engenharia com o objetivo de estudar a organização da engenharia na Petrobrás, propiciando o debate no âmbito técnico e
também para apresentar documentos com sugestões concretas à direção da Companhia.
O grupo era aberto a participação de todos os associados da AEPET.
1984 • Movimento Pró-Engenharia e Tecnologia Nacionais
No dia 27 de março, a AEPET participou do Dia Nacional de Protesto da Engenharia,
Arquitetura, Agronomia e Química. Na ocasião, os profissionais alertavam sobre o sucateamento e desnacionalização das empresas, também pela recessão duradoura do desemprego
. Neste dia, várias entidades, conselhos, associações, sindicatos e federações protestaram
contra a estagnação das atividades da engenharia brasileira e de outras afins.
1985 • AEPET protesta contra Lei 6969
Em 1985, por conta do pacote econômico enviado pelo Governo Sarney ao Congresso
Nacional, o projeto de lei 6969 foi retirado às pressas diante da forte reação de deputados de vários partidos. Na época, o projeto era um sério risco ao monopólio estatal do
petróleo.Depois de analisar o assunto, a diretoria da AEPET enviou carta ao presidente
José Sarney repudiando o projeto de lei. Na ocasião, a AEPET junto com várias entidades fizeram um manifesto ao povo brasileiro sobre a Petrobrás com o seguinte título: “A
Petrobrás é intocável”
1985 • Acidente em Anchova
A AEPET denunciou a negligência da empresa POZOS Perfurações Ltda, subsidiária da
POZOS Internacional na erupção de gás( blow-out) ocorrida na plataforma de Enchova.
Na ocasião, a AEPET pediu a rescisão imediata do contrato com a POZOS, com apuração de perdas e danos com base na responsabilidade contratual.
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1985 • AEPET não concorda com privatização da PQU
Em defesa da Petroquímica União-PQU, a AEPET faz novo manifesto onde diz não concordar com a privatização da PQU. A AEPET protestou contra a redução na participação da Petroquisa no capital voltante da PQU para que esta continuasse permanecendo
na esfera decisória governamental.
1985 •	Informações sobre BNH
Em Boletim de julho de 1985, a AEPET publicou a proposta de reajustes do BNH
informando aos seus sócios e esclarecendo as dúvidas. Foi uma edição especial específica
falando sobre o assunto.Na ocasião, a AEPET realizou um ciclo de palestras falando sobre as alternativas para o reajuste das prestações dos imóveis do BNH e os reflexos destas
mudanças nos contratos.
1985 • Qual o verdadeiro preço da gasolina?
A AEPET publica em boletim matéria explicando os sucessivos reajustes na gasolina. A
matéria fala que não existe relação direta entre a quantidade de óleo nacional produzida
e o preço da gasolina para o consumidor. A AEPET sempre procurou mostrar de forma
detalhada e com base nem números e percentuais assuntos que envolvem diretamente a
vida das pessoas e que tem haver com petróleo e recursos da Petrobrás.
1985 • A crise do álcool
Preocupada com a questão do proálcool, antes da deflagração da crise do abastecimento
de álcool no mercado interno o grupo da AEPET reuniu-se para tratar dos aspectos positivos e negativos da utilização do álcool como combustível em veículos leves no Brasil. A
AEPET participou efetivamente das discussões sobre crise no álcool estendendo o tema
para toda sociedade.
1985 • A criação da Embratep
Neste ano no mês de junho, a AEPET lançou boletim extraordinário sobre a criação da
Embratep-Empresa Brasileira de Tecnologia Petroquímica tendo como base encontro
realizado com técnicos da Petrobrás onde os mesmos manifestaram preocupação com
a criação da empresa que teria a possibilidade de alienação do acervo tecnológico da
Petrobrás e da mutilação do centro gerador de tecnologia da empresa. A AEPET neviou
também carta ao então presidente da Petrobrás, Hélio Beltrão sobre este assunto. Outro
risco proveniente da criação da Embratep foi a possibilidade de remoção da Dipol para
Embratep.

O MONOPÓLIO AMEAÇADO
1986 • Em defesa do monopólio estatal do petróleo em dezembro de 1986 que poderia
ter sido rompido com a assinatura do aditivo de produção de gás natural ao contrato de
risco com a multinacional PECTEN-SHELL, a AEPET fez um panfleto onde divulgou
para toda a sociedade os riscos que aquela situação poderia representar para a Petrobrás e
para toda a nação.
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1987 • A verdade sobre os contratos de risco
Uma das grandes lutas da AEPET, sem dúvida, foi contra os contratos de risco com
empresas estrangeiras para a exploração do petróleo no Brasil. No final dos anos 80,
precisamente em 1987, a diretoria da AEPET enviou carta ao constituinte Gilson Machado que apresentou emenda favorável aos contratos de risco na Assembléia Nacional
Constituinte onde busca através de argumentos irrefutáveis levar o constituinte a rever
suas posições.
Na ocasião, a diretoria lembrou que desde outubro de 1975 foram celebrados 243 contratos,
cobrindo uma área sedimentar de quase 1.500.000 quilômetros quadrados, correspondente
as superfícies somadas dos Estados do Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí,Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal.
A carta foi enviada ao então ministro Aureliano Chaves.
1987 • Comício na Cinelândia reúne duas mil pessoas
Quase 2000 pessoas participaram no dia 28 de agosto de 1987 do comício organizado
pela Comissão em Defesa do Monopólio Estatal de Petróleo e Contra os Contratos
de Risco, presidida pelo presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho. Na ocasião houve
a retomada da Campanha “ O petróleo é nosso” às ruas, com ato público realizado em
julho na ABI.

Comissão conquista vitória na Constituinte

No mesmo ano, através da carta e de todo o trabalho da AEPET feito na Constituinte
sobre a importância do monopólio estatal de petróleo e a necessidade do fim dos contratos de risco, foi aprovado ao artigo 199 do segundo substitutivo do deputado Bernardo
Cabral que consolida o monopólio estatal de petróleo e elimina os contratos de risco
na Nova Constituição.
1987 • AEPET alerta Sarney e pede providências
Preocupada com a situação da Petrobrás que pela primeira vez em 33 anos apresentou
prejuízo no balanço do primeiro semestre, a AEPET através de seu presidente na época,
o engenheiro Antonio dos Santos Maciel enviou telex ao então presidente da república,
José Sarney, pedindo providências. O prejuízo superior a trinta e três bilhões de cruzados,
na época cerca de 1,345 bilhões de dólares. De acordo com a diretoria da AEPET, as dificuldades financeiras tiveram origem em 1985, na gestão do Ministro Francisco Dorneles,
com o congelamento dos preços dos derivados de petróleo.
1987 • Petrofértil e Petroquisa
A AEPET lutou pela preservação da Petrofértil. A subsidiária da Petrobrás teve suas unidades privatizadas durante o Governo Collor. O mesmo aconteceu com a Petroquisa,
apesar das inúmeras tentativas da AEPET em defesa destas subsidiárias. A AEPET foi
contrária ao subsídio à nafta petroquímica e defendeu um amplo debate para a discutir
uma política de preços dos derivados.
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1987 • Já somos 3608
No Boletim de novembro de 1987, a AEPET comemora o crescimento histórico de seus
associados no biênio de 1986/1987. Segundo a diretoria da época, o crescimento foi de
mais de 100%. Em novembro de 1987, somavam-se 3.608 técnicos associados. Uma
grande vitória para uma Associação na década de 80 marcada ainda pelos resquícios dos
governos militares.
1988 • Caso BR
Um escândalo envolvendo o então diretor e presidente da Petrobrás Distribuidora-BR,
Albérico Barroso Alves e seus auxiliares acusados de extorsão contra bancos que movimentavam contas da BR no Rio de Janeiro levou a diretoria da AEPET a fazer uma apelo
ao presidente Sarney para que demitisse o general e seus associados por estarem maculando a imagem da Petrobrás.
1989 • O QUE NÃO PODIA SER CONTADO
O seqüestro de dois engenheiros e de um técnico da Petrobrás pelo Exército de Libertação Nacional ( ELN ), grupo de guerrilheiros de esquerda, na Colômbia, ocupou as
principais manchetes dos jornais em 19 de abril de 1989.A diretoria da AEPET na época
participou nos bastidores, solicitando empenho às autoridades encarregadas de negociar
uma solução para o impasse e agilizar a libertação dos reféns.Os engenheiros foram Paulo
César Paim de Oliveira e Augusto Carneiro Moreira Júnior e o técnico em perfuração da
Braspetro, José Roberto Reis.
O presidente da AEPET, Antonio Maciel recebeu com euforia a libertação dos reféns
ocorrida no dia 1 de junho, às 18h.. Maciel aplaudiu a maturidade da direção da Petrobrás durante as negociações.A AEPET enviou telegrama aos seqüestrados manifestando
satisfação pela libertação e se colocando à disposição para ajudar.
1989 • Campanha em defesa da Petrobrás
Em agosto de 1989, a AEPET fez durante dois meses uma intensa campanha em defesa
da Petrobrás que culminou em uma passeata de mais de duas mil pessoas e ato público
na Praça Municipal no dia 31 de agosto de 1989. Foi o coroamento de uma campanha
realizada pela AEPET, STIEP, ABG, SINDIPETRO, SBG e CONAGE.
1989 • Caso Overseas
Em telex enviado às lideranças de todos os partidos políticos na Câmara dos Deputados e à
direção da Petrobrás, a AEPET defendeu o arquivamento do projeto de criação da Petrobrás
OVERSEAS, uma nova subsidiária no exterior. A subsidiária teria sede em Londres.Para diretoria da AEPET, a criação de uma Companhia com sede no exterior era muito questionável.
1989 • Crise financeira da Petrobrás

AEPET propõe discussão no Congresso

Preocupada com a crise financeira que ameaçava a Petrobrás, a AEPET encaminhou
ao Congresso Nacional telex que foi enviado também aos partidos políticos e para as
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Comissões de Minas e Energia e de Fiscalização e Controle de Câmara dos Deputados
e à Frente Parlamentar Nacionalista. Na correspondência, a AEPET falava do déficit de
caixa que já ultrapassava quinhentos milhões de dólares.
1990 • AEPET na greve
Janeiro-1990
Durante o movimento grevista dos petroleiros nos anos 90, a AEPET acompanhou a
evolução das greves junto com seus núcleos regionais diariamente, analisando os acontecimentos e recebendo denúncias sobre punições de trabalhadores com cargos de chefia
que aderiram ao Movimento.
1990 • A questão das empreiteiras
Vários artigos foram publicados nos Boletins da AEPET sobre a contratação excessiva
de serviços de terceiros por parte da Petrobrás. Na ocasião, a AEPET já apontava para
a questão da terceirização, dada a proibição da realização de concursos públicos para a
contratação de pessoal nos anos 80, o que levou a Petrobrás a contratar mão de obra
externa sob o disfarce de serviços.
1990 • Ministro Bernardo Cabral recebe entidades civis
O então ministro da Justiça no ano de 1990, Bernardo Cabral reuniu-se com representantes das entidades civis que integram o Movimento em Defesa da Economia Nacional
durante encontro realizado na ABI.
Na época, o Ministro Cabral transmitiu mensagens tais como: preservação das empresas estatais estratégicas e desenvolvimentistas, exposição à sociedade do projeto de privatização a ser
adotado pelo governo. O diretor de comunicação da AEPET, Ricardo Maranhão entregou
um manifesto onde várias entidades junto com a AEPET denunciam irregularidades e ilegalidades que inviabilizando financeiramente a Petrobrás, ameaçam o princípio constitucional
do monopólio estatal do petróleo, consignado no artigo 177 da Carta de outubro de 1988.
1991 • AEPET lança livros
“Os brasileiros precisam se unir para salvar a Petrobrás e a pátria”, frase do ex-deputado
Euzébio Rocha no lançamento de seu livro “PETROBRÁS: Esse patrimônio é nosso”,
em dezembro de 1991. Uma publicação bastante concorrida na AEPET. Na época foram
lançados outros livros na sede da AEPET e que também foram vendidos pela Associação,
tais como: “A batalha do petróleo brasileiro” de Mário Victor, “Japão, o capital se faz
em casa”, de Barbosa Lima Sobrinho e a “Integração Ibero-Americana”, da Sociedade
Brasileira de Economia Física”.
1992 • Líder dos revendedores é contra privatização da Petrobrás
O empresário Luiz Gil Suffo Pereira, presidente da Fecombustíveis–Federação Nacional do ComércioVarejista de Derivados de Petróleo em artigo publicado no Boletim da
AEPET nº 30, de novembro de 1992 manifesta sua posição contrária à privatização da
Petrobrás tornando-se um forte apoio junto com a AEPET na luta contra privatização
da empresa.
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1993 • A desestatização do setor do petróleo
Com a presença do então senador Amir Lando e do tenente-brigadeiro, Sérgio Ferolla,
comandante da Escola Superior de Guerra-ESG, a diretoria da AEPET apresentou um
texto chamado “ A desestatização do setor petróleo” durante o Curso de Altos Estudos
de Polítca e estratégia da Escola Superior de Guerra ( ESG).
1993 • Concursos na Petrobrás
A AEPET sempre se manteve preocupada com a realização de processos seletivos para
admissão na Petrobrás e também concursos internos. Diante disso, enviou cartas à Petrobrás para saber da parte de Recursos Humanos da empresa a lisura deste processo
seletivo para que os mesmos não prejudiquem os empregados.
1994 • Entreguismo Nacional
O Congresso Nacional no início de 1994 debatia a repressão do conceito de empresa
nacional da Constituição Brasileira . Na ocasião, a AEPET publicou dois artigos do exministro Severo Gomes que falava claramente sobre o conceito de empresa brasileira de
capital nacional. No início do artigo, a frase de Nelson Rodrigues dá sentido a todo o
texto restante. “ Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos”. No segundo
artigo, o ministro fala sobre a “ modernidade” que joga o povo na miséria.
1994 • Leilão da Petroquímica
A AEPET denunciou à Justiça a composição irregular da Comissão Diretora que organizou o leilão da Petroquímica União, realizado em janeiro de 1994 e também questionou
a legalidade dessa privatização.
1995 • Referendum Popular
Em 1995, a AEPET, o MODECON e outras entidades da sociedade civil organizaram
a campanha pelo Referendum Popular com coleta de assinaturas buscando submeter às
emendas constitucionais ao julgamento do povo. O referendum é um dispositivo constitucional que permite ao povo aprovar ou vetar decisões tomadas no Congresso Nacional.
1996 • AEPET COMBATE FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROGRAMA
NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
Preocupada com os rumos como vinha sendo conduzido o processo de privatização no Brasil com a criação do Programa Nacional de Desestatização, a diretoria da
AEPET em 1996 solicitou ao BNDES o acesso aos laudos de avaliação das empresas
em processo de privatização. O pedido foi negado pelo BNDES. Na época, a AEPET
publicou no Boletim nº 105, matéria onde critica a falta de transparência no PND e
indaga: Como acreditar em um processo de venda de patrimônio público do qual são
negadas informações básicas e indispensáveis ao seu acompanhamento, entendimento
e conseqüente julgamento? A AEPET apontava ainda algumas disparidades entre o que
está determinado na lei e o que na verdade, vem acontecendo no Programa Nacional
de Desestatização.

‘‘AEPET, 50 anos pelo Brasil, Petrobrás e seu corpo técnico’’

215

1996 • AEPET apoia anistiados da Petrobrás
Em 1996 a Comissão dos Anistiados da Petrobrás entregou um requerimento em defesa
de seus direitos à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
A AEPET sempre esteve ao lado dos anistiados.
1997 • AEPET condena alienação da Vale e Lei do Petróleo
O presidente da AEPET, Fernando Siqueira condenou a venda da Vale do Rio Doce No
Boletim da AEPET de junho de 1997, a AEPET critica os valores considerados ridículos
que na ocasião pagavam apenas 24 dias de juros da dívida externa. Siqueira afirma em seu
artigo que “ alienação da Vale é dilapidação do patrimônio público”.
1997 • AEPET envia carta a FHC preocupada com o futuro da Petrobrás
Em 1997, o presidente da AEPET, Fernando Siqueira enviou carta ao presidente da República, Fernando Henrique Cardoso e ao PFL, demonstrando sua preocupação com o
futuro da Petrobrás e com as conquistas do povo deste país.
1997 • Dia da entrega
Com a aprovação do Senado do projeto de lei que regulamenta o setor do petróleo,
no dia 16 de julho de 1997, considerado na época como o “Dia da Entrega” de um
dos maiores patrimônios do povo brasileiro, a Petrobrás, a AEPET publicou o artigo
“ Mais um atentado ao sonho”, do presidente Fernando Siqueira, onde ele fala sobre a
destruição da Lei 2004 e da entrega do subsolo pela emenda que alterou o conceito de
empresa nacional.
1998 • AEPET responde a Zylbertstajn
Em carta enviada em 22 de janeiro de 1998 ao diretor geral da ANP, David Zylbertstajn,
a AEPET critica as declarações do então diretor da ANP, que em sua posse dirigiu-se à
sociedade brasileira dizendo : “ O petróleo agora é vosso”. Na época, a AEPET considerou maldosa a insinuação considerando-o como uma pessoa que desconhecia até certo
ponto o setor do petróleo.
1998 • Ato contra as medidas econômicas de FHC lota auditório da ABI
Centenas de pessoas lotaram o auditório da ABI no dia 26 de maio de 1998 para protestar contra a privatização das telecomunicações, da Petrobrás e contra o Acordo Multilateral de Investimentos (AMI). O evento foi presidido pelo então presidente da ABI e do
Modecon, Jornalista Barbosa Lima Sobrinho. O então presidente da AEPET, Ricardo
Maranhão também participou do Ato que contou também com a presença de vários
deputados e líderes sindicais.
1999 • Estudo da AEPET mostra que Custos de frete no exterior justificam frota
nacional
Em 1999, a AEPET fez um estudo para incentivar a sociedade ao debate sobre as questões emergenciais e de longo prazo da marinha mercante e da indústria naval brasileira,
visando buscar soluções que tornassem viável a continuidade e o crescimento do se-
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tor naval brasileiro. Foram ouvidos diversos atores convidados da Secretaria Estadual
de Energia e Indústria Naval do Estado do Rio de Janeiro, SOBENA, Confederação
Nacional dos Empregados da Marinha Mercante, FIRJAN, SINAVAL, Sindipetro-RJ,
CUT. FUP, Arsenal de Marinha, Escolas de Engenharia Naval da USP e UFRJ.
2000 • Interbrás
A AEPET se posicionou contra a extinção da empresa ocorrida no Governo Collor e
saiu em defesa dos ex-empregados através do Movimento Pró-Interbrás que surgiu em
1990 com a iniciativa da arquivologista Dilcinéia Avelino que lutou pela readmissão
dos demitidos. O Movimento lutou na Justiça para reverter o absurdo parecer de uma
comissão criada pelo então presidente FHC, em 1995.
2000 • Vazamentos anunciados
Por conta dos vazamentos ocorridos na época nas instalações da Petrobrás e em plataformas em julho de 2000, a AEPET publicou vários artigos em seus boletins apontando-os
como conseqüência direta das medidas que o governo FHC vinha tomando para enfraquecer a Petrobrás e também pelo descaso da estatal com a questão ambiental.
2001 • Terceirização ameaça segurança das unidades
Em agosto de 2001, a AEPET alertava sobre o processo disfarçado de privatização das
refinarias em especial da REDUC e também do grande índice de profissionais terceirizados, o que segundo a diretoria da AEPET coloca em “ xeque “ a eficácia do setor de
segurança da unidade. Em 2001, a REDUC já contava com 2.100 terceirizados, um
número maior que o efetivo que era de 1400 empregados.
2002 • BASE DE ALCÂNTARA
No dia 24 de Junho de 2002 foi realizada no Teatro João Caetano uma manifestação contra a entrega da Base de Alcântara aos EUA. Estiveram presentes uma série de personalidades da política e da sociedade brasileiras como o deputado federal, Waldir Pires(PTBA), o vereador Ricardo Maranhão(PSB-RJ) e o economista, João Pedro Stédile. O
evento contou com cerca de mil pessoas no auditório do Teatro João Caetano. Waldir
Pires falou sobre seu parecer contrário ao acordo que cede a Base de Alcântara aos EUA
que fere a soberania nacional. O economista, João Pedro Stédile, disse que este tema uniu
a população brasileira para dizer não a entrega da Base de Alcântara aos EUA. Ricardo
Maranhão pediu que as pessoas ligassem para a Câmara dos Deputados para mostrar a
sua posição contra este acordo lesivo aos interesses nacionais.
2002 • AEPET NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
A participação da AEPET no II Fórum Social Mundial em Porto Alegre (RS) levou centenas de pessoas à Oficina “O Petróleo como fonte de riqueza das nações e de geração
de conflitos – é possível viver sem petróleo”. Os palestrantes foram Argemiro Pertence e
Paulo Metri que falaram sobre as energias alternativas e sobre daqui a 30 anos quando
poderá haver uma escassez do petróleo e quais as formas do planeta continuar em movimento sem os combustíveis fósseis e derivados.
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2002 • PREÇO DO GLP NO BRASIL
Um artigo de Argemiro Pertence mostrou com números as distorções do preço do
GLP(Gás Liquefeito de Petróleo) para a vida da população brasileira. Na verdade mais
de 100 milhões de pessoas no Brasil usam o GLP como combustível doméstico para o
preparo dos alimentos. Os custos para as pessoas de menor poder aquisitivo são altos para
a renda média dos brasileiros e os dados pesquisados mostram este problema social. Foi
feito também um levantamento de quanto cada setor responsável pela produção do GLP
recebe no preço final.
2002 • AEPET PARTICIPA DE CONFERÊNCIA NO IRAQUE
Uma comitiva de 13 lideranças brasileiras estiveram no Iraque para participar da Conferência Mundial Contra a Globalização, entre elas estavam: Bautista Vidal, Márcio Pochaman e Fernando Siqueira. A idéia é unir os países do terceiro mundo e mais uma
série de excluídos na sociedade dos EUA, que segundo pesquisas, já passam de 50% na
maior economia do planeta. A unidade dos pobres foi o sentido do encontro que por esse
motivo foi realizado no Iraque, em um local chamado Casa dos Sábios que tem mais de
1200 anos de civilização e história do mundo árabe.
2003 • Petrobrás 50 anos: Orgulho de ser brasileira
No AEPET Notícias de nº 273, de outubro de 2003, a AEPET celebra os 50 anos da
Petrobrás com uma edição especial falando sobre a história da estatal. Em outubro de
1953, o presidente Getúlio Vargas promulga a Lei 2004, criando a Petrobrás, após um
dos maiores movimentos de massa no Brasil: a Campanha “O Petróleo é Nosso”. Nesta
edição, a AEPET que contava 42 anos de existência fala um pouco de sua história em
defesa da Petrobrás e do corpo técnico da empresa. Na edição também, uma homenagem
in memorian ao jornalista Barbosa Lima Sobrinho.
2003 • AEPET recebe menção honrosa
Em novembro de 2003, por conta do cinqüentenário da Petrobrás, a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro homenageou a Companhia. A AEPET recebeu menção honrosa
através de seu presidente Fernando Siqueira pela luta em defesa da Petrobrás. A menção
foi entregue pelo então vereador Ricardo Maranhão, ex-presidente da entidade.
2004 • Ano da reconquista do monopólio
Em posse da nova diretoria da AEPET, o então presidente Heitor Pereira disse que
2004 seria o ano da reconquista do monopólio. De acordo com a visão da AEPET,
o monopólio está garantido na Constituição Brasileira. O que precisa mudar é a lei
9478/97 que flexibiliza o monopólio. Além do monopólio, a AEPET lutou também
pelo investimento do governo em energia alternativa. Na ocasião, a AEPET reuniu-se
com o então secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer
onde conversaram sobre o futuro da indústria do petróleo em nosso país e os reflexos
no Estado do Rio de Janeiro.
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2004 • Energia é soberana
As entidades se mobilizaram em uma campanha contra a 6ª Rodada de Licitações e pela
retomada do monopólio estatal do petróleo. O leilão de áreas de bacia sedimentares
produtoras foi considerado um crime contra a nação. A AEPET, junto com a ADESGAssociação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e o Sindipetro-RJ fizeram
mobilizações em defesa do Brasil e seu petróleo.
2005 • BENEFÍCIOS: AEPET cria o AMA
Em 17 de março de 2005, a AEPET criou o AMA-Assistência Médica da AEPET, mais
um benefício aos seus associados. Para participar do AMA basta ser associado da AEPET
e estar com suas contribuições em dia. Não é cobrada nenhuma mensalidade adicional.
O associado poderá indicar nomes de dependentes, parentes e agregados para participar
do AMA.Os profissionais da área médica, credenciados para o AMA, irão cobrar de acordo com a mesma tabela da AMS da Petrobrás.
2005 • BENEFÍCIOS:PASSEIOS TURÍSTICOS
Em 28 de julho de 2005, a AEPET fechou convênio com Antonio Mauro Lobo- Excursões e Eventos.Os sócios da AEPET passaram a ter 10% de desconto nos passeios e
excursões e 5% nos pacotes nacionais e internacionais.
2006 • BENEFÍCIOS: Vida Emergência Domiciliares
Em 19 de junho de 2006, a AEPET implantou o Vida Emergência Domiciliares- UTI
Móvel. A Vida Emergências Médicas presta serviços de emergência e urgência 24 horas.
Conta com uma equipe de médicos e enfermeiros e de uma UTI Móvel com aparelhos
necessários para os primeiros socorros em qualquer local dentro da área de cobertura que
abrange do Grande Rio ( Capital, Baixada Fluminense, São Gonçalo e Niterói.
2007 • BENEFÍCIOS: Restaurante Padovano
Em 28 de junho de 2007, a AEPET fechou convênio com o Restaurante Padovano,
comida italiana, que oferece 15% de desconto aos associados da AEPET. O Restaurante
fica no 4º andar do Edifício Central, na Avenida Rio Branco, 156, Centro, Rio de Janeiro - RJ. Os aniversariantes não pagam. Quem fizer aniversário no fim de semana pode
comemorar na segunda-feira com o mesmo benefício.
2007 • BENEFÍCIOS: UNIAEPET
Em 13 de dezembro de 2007, a AEPET criou o UNIAEPET- Plano de Saúde com
Unimed para associados e dependentes. O convênio com a Unimed beneficia associados
e seus dependentes filhos e esposa. O plano inclui assistência ambulatorial, consultas
médicas, exames de análise e patologia clínica e pequenas cirurgias.
2007 • Luta em Defesa da Eleição para a Petros
Vários números do Informativo da AEPET defendem a luta dos participantes da Petros
que conseguiram uma importante vitória com a eleição dos Conselheiros Deliberativos
e Fiscal para o Fundo de Pensão da Petrobrás. Apesar do desejo da Petrobrás em tirar os
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direitos dos trabalhadores da ativa e dos aposentados foi uma conquista a participação
nas resoluções do fundo de pensão da Petrobrás.
2007 • Repactuação
A manutenção dos direitos dos petroleiros foi uma das bandeiras em várias edições do
AEPET Notícias. A explicação sobre a Repactuação dos funcionários da Petrobrás que
foi defendida pela direção da Petrobrás e pelos administradores da Petros virou tema
recorrente de vários números do informativo da AEPET. Foi dito que a repactuação
significava, para quem aderisse, a perda de conquistas conseguidas pela categoria depois
de muita mobilização.
2007 • A DEFESA DO MONOPÓLIO DO PETRÓLEO
A defesa da manutenção do monopólio do petróleo pela Petrobrás é uma das bandeiras
de vários AEPET Notícias. A luta contra os leilões feitos pela ANP a partir de da Lei
9478/97 que quebrou o monopólio estatal do petróleo também é um dos pontos de vários Boletins da AEPET mostrando a postura da entidade e dos seus dirigentes na defesa
da soberania energética do Brasil.
2007 • A LUTA MIDIÁTICA EM DEFESA DOS INTERESSES NACIONAIS
Os interesses nacionais sempre foram objetivos da AEPET e o Boletim da entidade passou a ser um veículo midiático em defesa da soberania nacional. Por ser um órgão de
imprensa de defesa das causas nacionais e contra a atual mídia brasileira que deturpa as
informações passou a ser uma fonte de leitura obrigatória para o debate das idéias em
torno de vários assuntos.
2008 • SOBRE A NOVA ESTATAL PARA O PRÉ-SAL
A defesa da nova estatal para o pré-sal é feita por alguns setores da imprensa, mas esta
decisão de criar uma nova empresa é um erro na opinião da AEPET, uma vez que a Petrobrás tem condições de fazer o serviço por já ter experiência neste setor. A grande verdade
é que a nova estatal é uma forma de esvaziar a Petrobrás porque esta tem capacidade já
comprovada pelos mais de 50 anos de pesquisas no subsolo brasileiro.
2008 •	HOMENAGEM A PAULO METRI E ILDO SAUER
Foram homenageados pela AEPET, o ex-diretor da Petrobrás, Ildo Sauer, e o Conselheiro do Clube de Engenharia, Paulo Metri, por seus serviços prestados aos interesses
nacionais, a Petrobrás e ao monopólio estatal do petróleo. A solenidade foi presidida pelo
diretor da AEPET, Ruy Gesteira, que posteriormente veio a falecer, sendo esta a última
contribuição sua para a AEPET. No seu discurso Gesteira disse que neste evento em
defesa do Brasil e das suas riquezas estavam somente os brasileiros filiados ao Partido de
Tiradentes que sempre prestaram serviços aos interesses nacionais ao contrário dos que
defendem os interesses estrangeiros que são do Partido de Silverio dos Reis. Estavam na
entrega dos títulos de sócios honorários da AEPET o professor Carlos Lessa, a presidente
do Modecon, Maria Augusta Tibiriçá entre outras personalidades de destaque representando entidades da sociedade civil.
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2008 • A DEFESA DA AMAZÔNIA
Em várias ocasiões, o informativo da AEPET defendeu com ardor a integridade do território brasileiro, principalmente a hoje tão cobiçada Amazônia. Dona de riquezas incomensuráveis minerais e naturais, aquela parte do Brasil merece ser defendida por todos os
brasileiros em defesa da soberania nacional e das futuras gerações de habitantes do nosso
Brasil. O texto do Professor Edson Monteiro mostra a dimensão da grandeza dos recursos do solo e do subsolo amazônico e que por isso precisa da união de todos os brasileiros
para preservar mais este patrimônio natural do nosso País .
2008 • O PRÉ-SAL É DO POVO BRASILEIRO
O Clube de Engenahria ficou lotado com um ato denominado “O Pré-Sal é do Povo Brasileiro” que foi coordenado pelo engenheiro Paulo Metri que é Conselheiro da entidade.
A defesa da volta do monopólio do petróleo que foi vitorioso nestes mais de 50 anos de
sua vigência foi feita pela maioria das pessoas que participaram do seminário. Com o
advento do Pré-Sal foi feito um chamamento para que seja revivida a campanha gloriosa
do “Petróleo é Nosso” que levou a criação da Petrobrás que é a maior empresa brasileira
e uma das maiores do mundo. A história do nosso país foi lembrada novamente pelos
presentes ao ato com os pronunciamentos dos palestrantes que se emocionavam com
aquele capítulo das experiências vitoriosas do nosso país.
2009 • BENEFÍCIOS: NAD RIO
Em 21 de maio de 2009, a AEPET criou o NAD RIO-HOME CARE. O Núcleo de Assistência Domiciliar e Hospitalar (NADH), para atendimento domiciliar especializado (Home
Care) é para os sócios da Associação. Os serviços a serem prestados estão indicados no site
www.aepet.org.br com os respectivos preços.A contratação dos serviços será feita diretamente
entre o usuário ou seu responsável e a NADH, sendo indispensável a interveniência de um
associado da AEPET que, a exemplo do Plano UNIAEPET, será o avalista da contratação.
2009 • DEFASAGEM SALARIAL DOS ENGENHEIROS
Foi feita uma reunião entre a AEPET e a Diretoria da Petrobrás com o objetivo de pedir
uma nova postura da empresa sobre a defasagem salarial dos engenheiros que estão recebendo uma remuneração abaixo do piso da categoria de 10 salários mínimos. Por ser
a mais importante empresa brasileira a Petrobrás com os seus projetos de investimentos
deveria se preocupar em melhorar a sua área de recursos humanos dando vencimentos
melhores aos seus empregados. Com a atual política de pessoal a Companhia tem o salário inicial bem menor do que as outras empresas estatais e perde competitividade em
relação às outras concorrentes do setor petrolífero.
2009 • CPI DA PETROBRÁS
Foi mencionada pelo Congresso Nacional a criação de uma CPI sobre irregularidades nos
contratos da Petrobrás com seus fornecedores, mas a pressão popular colocou uma pá de
cal nesta idéia. O Presidente da Petrobrás, Sérgio Gabrielli veio a público e manifestou
sua posição contrária a esta intenção da oposição no parlamento. Ele afirmou que esta
CPI iria dificultar os negócios da empresa no mercado e que tinha o objetivo político
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de palanque eleitoral. A jornalista Hildegard Angel também fez um artigo contra esta
iniciativa que visava manchar a imagem da Petrobrás que é uma das mais respeitadas no
Brasil e no exterior por sua competência.
2009 • A LUTA CONTRA OS LEILÕES
Várias iniciativas foram feitas pela AEPET para mobilizar os setores da sociedade para
barrar os leilões do petróleo e do gás. A resistência dos trabalhadores da Petrobrás foi
responsável pela não privatização da maior empresa do Brasil e uma das mais respeitadas
do planeta. A excelência na qualidade da Petrobrás é uma conquista do povo brasileiro
que criou condições para que a empresa fosse uma das dez maiores do mundo e onde a
maior parte dos investimentos da estatal são aplicados no Brasil.
2009 • PALESTRA NO CLUBE MILITAR
Os representantes da AEPET foram falar no Clube Militar sobre o Pré-Sal e fizeram uma
concorrida palestra intitulada “Petróleo/Pré: A Última Fronteira e Geopolítica Nacional”. Fizeram uso da palavra o Presidente do Clube Militar, General, Gilberto Barbosa
de Figueiredo, o Presidente da AEPET, Fernando Siqueira e o diretor cultural, João Victor Campos. Estiveram presentes ao evento a presidente do Modecon, Maria Augusta
Tibiriçá, o Cebres, Brigadeiro Osvaldo de Faria e diversos generais e membros da Forças
Armadas Brasileiras, além da presidente do PCB, a professora Zuleide Faria de Mello.
2010 • ROYALTIES DO PETRÓLEO
Um artigo do Presidente da AEPET, Fernando Siqueira, critica os governadores do Espírito Santo e do Rio de Janeiro sobre a questão dos Royalties do Petróleo com o Pré-Sal.
Segundo Siqueira a decisão de não dividir as verbas do Pré-Sal levou a uma derrota na
Câmara dos Deputados em que os outros 24 estados do Brasil votaram pela distribuição
dos recursos da nova reserva petrolífera. Para o Presidente da AEPET tem que haver
uma nova negociação política com o objetivo de mudar a concentração das receitas do
petróleo com o Pré-Sal.
2010 • A TERCEIRIZAÇÃO NA PETROBRÁS
Um artigo do ex-presidente da AEPET, Diomedes Cesário, mostra que a terceirização
na Petrobrás tira a segurança das atividades da empresa. Para ele é uma política nefasta
da administração da empresa, uma vez que precariza a mão de obra com o sentido claro
de cortes de custos. Os trabalhadores terceirizados não tem nenhum tipo de garantia
trabalhista e as empresas não ficam com encargos sociais e de pessoal como FGTS, INSS
e férias.. Há ainda uma grande rotatividade para os terceirizados e pode ser uma maneira
também de empreguismo por não ter controle dos órgãos públicos.
2010 • A LUTA PELA DESREPACTUAÇÃO DA PETROS
Foi feita uma grande campanha pela desrepactuação da Petros e as pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos entraram na justiça para anular a repactuação com o fundo
de pensão da Petrobrás. A AEPET junto com outras entidades dos petroleiros fez uma
série de reuniões indicando advogados para entrar com ações na justiça. As pessoas foram
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enganadas pela propaganda da Petrobrás, da FUP e da Petros em troca de um adiantamento em dinheiro e perderam seus direitos de continuar a receber a mesma remuneração dos empregados da Petrobrás da ativa.
2010 • DEFESA DA EMPRESA NACIONAL
Um ato no Clube de Engenharia em defesa da empresa nacional lotou as dependências
da entidade. Além da luta pela engenharia e em defesa da economia brasileira o evento
homenageou o diretor da Petrobrás, Guilherme Estrella, pelo seu destacado papel em
medidas que visem o conteúdo nacional nos projetos da cadeia produtiva do petróleo. A
geração de empregos e de riqueza no Brasil é uma das grandes bandeiras desta manifestação no Clube de Engenharia.
2011 • Salário Mínimo Profissional
A AEPET foi procurada por engenheiros da Petrobrás que reclamaram por estar a empresa pagando aos novos, valores do salário básico abaixo do estabelecido pela lei 4950 A/66.
Foram feitas diversas reuniões com a gerência da RH da Empresa não se tendo chegado
a um acordo. Participaram também diretores do SENGE-RJ e seus advogados. Face ao
impasse, o SENGE-RJ entrou com uma ação contra a Petrobrás pelo não cumprimento
do Salário Mínimo Profissional.
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