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Petrobrás:

sempre um bom investimento
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Análises mais técnicas registram que a Petrobrás voltou a valorizar
por causa das áreas excedentes da cessão onerosa. E também por
suas reservas estarem aumentando acima da produção, o que não
acontece com as outras petroleiras.
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Editorial

Privatizar , jamais!

À

s vésperas de completar 61 anos, a Petrobrás confirma o acerto
de sua criação, depois
da vitoriosa campanha popular “O
petróleo é nosso”. Patrimônio da
nação brasileira, a empresa solidifica-se como avalista de um futuro
promissor. Depois de confirmar a
viabilidade do negócio do petróleo no Brasil, em terra e no mar, a
descoberta das reservas do pré-sal
serviu para selar sua importância
estratégica na garantia da soberania nacional.
A AEPET, criada menos de
dez anos após a fundação da Petrobrás, orgulha-se de seu papel
de defensora incondicional da

O

grande empresa dos brasileiros e
de seu corpo técnico. E esta postura, da qual nunca nos afastamos,
significa dizer não às investidas
dos governos e do tal ente chamado “mercado” que ferem a empresa e, além, expropriam a riqueza
nacional.
Nessa luta já tivemos vitórias
e derrotas. Mas seguimos lutando por acreditar que a existência
de uma empresa estratégica, capaz
de alavancar o desenvolvimento de
um país, não pode ser decidida em
pregões de bolsas de valores ou por
projetos políticos eleitoreiros.
A nova crise do capitalismo, iniciada em 2008, já custou à humanidade a perda de 60 milhões de pos-

tos de trabalho, além da redução
de direitos sociais e do aumento da
disparidade de renda. São os efeitos clássicos da chamada aplicação
da política neoliberal.
A Petrobrás, entretanto, tem
dado uma contribuição que permitiu ao Brasil enfrentar a crise sem
usar da ortodoxia do neoliberalismo. Entretanto, o governo tem
usado este “escudo” para defender setores capitalistas obsoletos
ou apenas rentistas, estrangulando a saúde financeira da Petrobrás,
obrigando-a a seguir uma política
de preços intervencionista no mercado interno, enquanto deve seguir
os ditames – e preços – do mercado internacional.

Associada a esta sangria financeira, a Petrobrás é acossada por
escândalos de corrupção, sempre
associados ao aparelhamento dos
cargos mais importantes pelo governo de turno. A AEPET nunca
irá coadunar-se à gestão fraudulenta, venha de quem vier. Corrupção se combate com um forte controle social sobre a nossa empresa,
transparência, meritocracia e governança. Privatizar, jamais!

Transparência e participação

mandato de Silvio Sinedino como representante dos
trabalhadores no Conselho de Administração (CA) da Petrobrás tem procurado criar canais
de comunicação, como forma de
abastecer de informações tanto o
conselheiro quanto o corpo técnico. Para isto foi criado o Fórum de
Acompanhamento e Aconselhamento, que acontece mensalmente,
tão logo liberada a pauta de discussão do CA. Já foram realizadas três
reuniões.
Na página da internet (www.sinedino.com.br) podem ser encon-
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trados artigos, notícias e eventos
que dão conta do mandato do representante dos trabalhadores no
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CA. E, finalmente, Sinedino teve
acesso aos endereços eletrônicos
do corpo técnico da Petrobrás, po-
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dendo, assim, iniciar uma forma de
diálogo mais rápida e efetiva.
Além desses canais de comunicação, Silvio Sinedino pretende visitar várias unidades da Petrobrás,
promovendo um intercâmbio mais
efetivo e real com os petroleiros.
A primeira visita foi à Refinaria
do Planalto (Replan), em Paulínia
(SP), dia 17 de julho. A intenção
é de realizar uma viagem por mês.
“Transparência e participação
são os principais eixos deste mandado que me foi conferido pelos
petroleiros”, afirma Sinedino.
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Iraque

e Estado Islâmico
A
intensificação do conflito no Iraque demonstra a fragilidade daquele
país árabe muçulmano
na transição do autoritarismo, depois
que EUA e aliados invadiram o país
e depuseram o ditador Saddam Hussein, em 2003. São quase 32 milhões
de habitantes, sendo 60% deles árabes xiitas, 20% sunitas, 16% curdos e
4% de turcomenos, assírios (cristãos
árabes) e outras minorias.
O país é dividido em 18 províncias, com administração descentralizada, com rateio das exportações
petróleo para custear as despesas.
A região autônoma do Curdistão é
composta de 3 províncias, com estrutura governamental completa,
inclusive com exército próprio.
Com uma economia quase toda
estatal, o setor de petróleo fornece
mais de 90% das receitas do governo.
Em 2012, o Iraque chegou a vender
2,6 milhões de barris de petróleo por
dia. As reservas provadas ficam em
141,1 bilhões de barris, o que coloca
o país como a quinta maior reserva
de petróleo do mundo.
O Iraque faz fronteira com Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Irã e
Kwait (países com quem guerreou
nos anos de 1970 e 1980.
Depois da queda da ditadura de
Houssein, em 2005, foi criada uma
nova constituição, que denominava
o Iraque uma democracia federativa parlamentarista, mas que institucionalizou a política sectária no pa-

ís. Com seu peso eleitoral, os xiitas
dominam o parlamento e os sunitas
(ou jihadistas), através de milícias,
começaram uma jornada para implantar o Estado Islâmico do Iraque
(ISIS, é a sigla em inglês).
Quando eclodiu a guerra civil na
Síria, em 2011, esse grupo se juntou
aos rebeldes sírios e criando o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou
califado.
Em junho de 2014, os jihadistas lançaram uma ofensiva contra
segunda maior cidade iraquiana,
Mosul, no Norte. As lutas seguiram
nos dois lados da fronteira, até que
o grupo conquistou o campo al-Omar, um dos maiores da Síria.

A movimentação do ISIS reflete na geopolítica local. A criação do
califado confronta com a lideranças
religiosas tradicionais sunitas e com
a autoridade do rei da Arábia Saudita, que detém o título de Guardião das Duas Mesquitas, além de
desafiar os aiatolás xiitas do Irã.
O Curdistão está a caminho de
se tornar independente e tem se beneficiado com o enfraquecimento
do governo central do Iraque. Aproveitou-se da debandada das forças
armadas iraquianas e ocupou, ao
Norte, a histórica cidade de Kirkuk,
antes da chegada dos insurgentes e
incorporando mais uma província
rica em petróleo.

“

As reservas provadas
ficam em 141,1 bilhões
de barris, o que coloca
o país como a quinta
maior reserva de
petróleo do mundo.

‘’
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Capa

Petrobrás é bom negócio. Curt

V

ocê compraria ações
da Petrobrás? No último dia 22 de julho, a
imprensa de um modo
geral foi categórica ao
afirmar que a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa), em movimento contrário ao que ocorria no
resto do mundo em plena crise no
Oriente Médio e na Ucrânia, encerrara o pregão anterior com alta
de 1,09%, com máxima de 57.632
pontos, patamar mais elevado em
16 meses. A alta foi puxada pelas ações da Petrobrás, mas a explicação foi estritamente política:
as pesquisas eleitorais apontavam
para a possibilidade de mudança
de governo no Brasil.
“As ações da Petrobrás sobem na
expectativa de mudança de governo; no mês, a ação preferencial da
empresa acumula ganho de 20,3%
e, no ano, o avanço ultrapassa os
30%”, destacou o jornal Valor Econômico. No mesmo dia, o colunista José Paulo Kupfer intitulava
seu artigo com a expressão “Fator
eleitoral” para dizer, basicamente o
mesmo.
No entanto, análises mais técnicas, como a do banco Goldman
Sachs, registram que a Petrobrás voltou a valorizar por causa da cessão
de áreas excedentes da cessão onerosa. E também devido ao fato de suas
reservas estarem aumentando acima
da produção, algo que não ocorre
com as demais petroleiras.
Para o economista Adhemar Mineiro, do Dieese-RJ, o fator eleitoral pode induzir a uma percepção
de que a mudança de governo se-

ria melhor para a Companhia, algo
que ele discorda. Indagado sobre
o investimento em ações da Petrobrás, Mineiro recomenda, primeiro, checar as informações em torno
da Companhia e fazer a distinção
entre curto e longo prazos. “Existem informações efetivas sobre a
Petrobrás, como a situação estrutural do setor de energia, que está
mudando rapidamente no mundo
inteiro. Mas também existe a questão eleitoral”.
Para o economista, que também
é observador da Rede Brasileira
pela Integração dos Povos (Rebrip), os especuladores aproveitam
o cenário conjuntural, sobre o qual
existe polêmica em torno de dados
sobre reservas e preço da gasolina,
entre outras, e situações estruturais, como a polêmica alternativa
do gás de folhelho (xisto), a crise na

Ucrânia ou no Oriente Médio. “O
quadro eleitoral no Brasil será um
‘prato cheio’ para os especuladores.
É preciso que as pessoas consigam
identificar a perspectiva de médio e
longo prazo e o processo especulativo, que permanecerá acirrado por
algum tempo”.
Mineiro afirmou que compraria,
sim, ações da Petrobrás, mas como
investimento de longo prazo. “Ninguém deve tentar jogar de igual
para igual com especuladores, que
são pescadores de águas turvas”,
disse, ressalvando não crer que os
privatistas, antigos defensores da
“Petrobrax”, tenham coragem de
retomar sua pregação. “Isso já foi
tentado, mas especialmente após as
crises de energia de 2001-2002, eles
teriam que ser muito atrevidos para
voltar com esse tipo de proposta”,
opinou.

PetrobrÁs lidera
captações externas
O fato é que, influenciadas por
informações de curto e longo prazos,
as captações de empresas brasileiras
cresceram 17,9% no primeiro semestre 2014, para R$ 138,6 bilhões,
com destaque foram as emissões no
exterior, que avançaram 42,8%, para
R$ 72,5 bilhões, segundo a Anbima.
E a Petrobrás liderou esse processo, com US$ 13,6 bilhões em duas
emissões fora do país. No Brasil,
em 12 meses, as ações da Companhia subiram 24,7%, antes o crescimento de 19,2% registrado no
índice Bovespa, no mesmo período.
“Por fundamento, é interessante
manter Petrobrás em carteira no longo prazo, com alvo na produção do
pré-sal, que deve começar a se mate-

AEPET Notícias Setembro de 2014

5

to prazo é para especuladores
rializar em 2018, 2020”, resumiu o
estrategista da SLW Corretora Pedro
Galdi, em entrevista ao jornal Valor Econômico do dia 24 de julho.
Já o ex-deputado federal Ricardo
Maranhão, que é conselheiro da
AEPET, pondera que nos países capitalistas o mercado de ações é importante para alavancar financiamentos
a custo baixo. Mas todo mercado,
sobretudo os especulativos, devem
ser rigidamente regulados. Ele espera que após as eleições o governo
deixe de usar o preço da gasolina
para tentar conter a inflação, já que
esta política estaria criando problemas para o caixa da Companhia.
“A bolsa de valores pode funcionar
como canal de captação de recursos
para as empresas e é importante lembrar que os juros são componentes
financeiros do custo das empresas,

mas as bolsas não são um termômetro infalível para orientar as decisões
de investimento”, argumentou. Com
relação ao componente especulativo
do mercado de ações, Maranhão observa que, em grandes operações, pode-se ganhar milhões em um dia. “O
especulador quer resultado de curto
prazo. Muitos são contra a regulação
estatal, mas nos Estados Unidos o
governo se tornou sócio de empresas
como a GM. Quando a presidente Dilma cai nas pesquisas e a bolsa
cresce é porque persiste o dogma de
que sem intervencionismo a bolsa vai
funcionar melhor, o que é uma bobagem”, disse, acrescentando que o chamado livre mercado levou a economia
mundial a uma crise sem precedentes.
Especificamente sobre a Petrobrás,
Maranhão pondera que fatores como
o nível de endividamento devem

ser observados com critério técnico
aguçado. “O endividamento da Petrobrás se destina a cumprir o maior
plano de negócios do mundo, para
construir refinarias e navios que vão
permitir que a Companhia multiplique sua produção” resume. Para o
conselheiro da AEPET, a sinalização
do Goldman Sachs sinaliza que já
não é mais possível mentir em relação
à Companhia. Para ele, as grandes
notícias do momento, que podem
impactar o Brasil, são as mudanças
que vêm ocorrendo nos grandes centros de poder mundiais, em particular após a criação do Banco dos Brics,
uma sociedade entre os cinco países
que tem 40% da população mundial
e 20% do PIB. “Estão sendo criados
mecanismos de reservas cambiais
para financiar infra-estruturas inclusive em países que querem se livrar

de receitas terríveis dos bancos multilaterais existentes e não pretendem
entregar sua soberania. Isto é bom (a
articulação dos Brics).”

Santander demite
pseudo-analistas
O banco Santander decidiu demitir todas as pessoas responsáveis
pela elaboração do informe que
apontou aos seus clientes do segmento Select (mais de 40 mil pessoas, com renda acima de R$ 10 mil
mensais) um suposto “risco de deterioração da economia”, no caso da
reeleição da presidente Dilma Rousseff. “O informe não deveria emitir
opiniões”, resumiu o presidente do
banco, Emílio Botín.
De acordo com o relatório divulgado em 25/07/2014 pelo banco
Barclays, as perspectivas para a Petrobrás vão melhorar após as eleições de outubro, independente de
quem for o vencedor. O texto informa que o banco decidiu aumentar
a recomendação para as ações da
empresa de neutra para compra.
De acordo com a matéria, os ativos da companhia já subiram cerca
de 60% desde meados de março,
quando o mercado investiu nos rumores de que a presidente Dilma
Rousseff (PT) possa ter se tornado
mais vulnerável à perda da reeleição. A candidata, ressalta o veículo,
ainda aparece como preferida nas
pesquisas. “Há pouco, as ações com
direito a voto da Petrobrás subiam
1,58% e eram negociadas a R$ 19,31,
enquanto as preferenciais avançavam 1,18%, para R$ 20,55. Segundo
os analistas Paul Cheng, Anthony Kit
e Ingrid Su, do Barclays, assim que a
eleição acabar, a empresa ganhará
um alívio. A próxima administração seja qual for – não terá de lidar com o
descontentamento dos eleitores, ao
menos até 2017”, diz a matéria.
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Paulo Sérgio Rodrigues Alonso

Petróleo reverte processo de

desindustrialização
O
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
In
dustrial (IEDI) publicou comparativo dos desempenhos da indústria brasileira e
sua produtividade no primeiro semestre deste ano em comparação
com o mesmo período de 2013.
O resultado outra vez apontou para uma estagnação (crescimento de
apenas 0,3% na produção), situação
que persiste desde 2011, reforçando
a ideia de que o país passa por um
processo de desindustrialização.
No entanto, este cenário não se
reproduz nos setores ligados à economia do petróleo, já que os derivados e biocombustíveis apresentaram crescimento de 7,7%, enquanto a produção nas indústrias extrativas se expandiu em 5,7%.
Este cenário confirma as boas
perspectivas relatadas pelo coordenador executivo do Programa de
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) e assessor da presidência da
Petrobrás para Conteúdo Local,
Paulo Sergio Rodrigues Alonso.
O coordenador do Prominp, que
tem mestrado pela Coppe/UFRJ na
área de Engenharia de Produção e
desenvolveu, em sua tese de doutorado, um modelo para criar cadeia
de fornecedores para o setor de gás
natural, garantiu nesta entrevista ao
AEPET Notícias que o setor naval
hoje é o carro-chefe da indústria nacional e que as inovações da área de
exploração acabam sendo utilizadas
em outros segmentos. “Em até 10
anos, a indústria naval deverá alcançar excelência internacional”, frisa
Alonso, que, no entanto, defendeu
os contratos EPC, um tema polêmico para AEPET.

retomada. Claro que tivemos que superar obstáculos, pois nossa indústria naval,
que era a segunda do mundo na década de
1970, atrás apenas do Japão, havia perdido
habilidade, que agora estamos retomando.
Depois vieram o pré-sal e a necessidade de colocá-lo em operação, já que há
o Fundo Social, que verterá recursos para
Educação e Saúde, e a sociedade espera
o início das atividades. Até 2020, serão
38 plataformas de produção, que a Petrobrás está construindo, 28 sondas de perfuração, 148 barcos de apoio e 88 navios
petroleiros. Os estaleiros brasileiros já estão sem espaço. Em 2003, tínhamos apenas dois estaleiros em atividades, hoje são
dez, além de mais quatro em construção.
Quanto valem essas encomendas?
Elas totalizam US$ 100,1 bilhões. Mas
não é apenas o valor tangível, pois há também o legado do conhecimento, que é intangível. Hoje a Petrobrás se tornou o sonho dos jovens engenheiros brasileiros que
estão ingressando no mercado de trabalho.
Eles querem trabalhar na área naval, ir para as obras que estão nos estaleiros, onde
aprenderão muito com a construção de
navios. O mesmo acontece nas refinarias.

O petróleo pode salvar o país da desindustrialização? Quais setores poderiam
liderar o desenvolvimento e a produtividade?
As instituições que acompanham o desempenho econômico colocam sob a rubrica
indústria um guarda-chuva muito grande,
que inclui máquinas agrícolas, calçados,
indústria têxtil, etc. Algumas estão muito na faixa do consumo das famílias, das
commodities industriais, que não trazem
inovação e neste momento apresentam
problemas de desempenho. Outro segmento paralisado é o da indústria automobilística, pois o carro é um bem durável e
apesar do incentivo tributário não é mercadoria que se compre todo ano.
Mas se fizermos uma segmentação na in-

dústria, separando petróleo, gás, indústria
naval, indústria off shore e bens de capital, que atende à indústria naval (tubulações industriais, bombas, compressores,
indústria pesada e semi-pesada, e outras)
veremos que esta indústria está muito
aquecida.
Qual a origem deste desempenho?
A Petrobrás, antes mesmo da descoberta
do pré-sal, em 2003, já tinha desafios para
aumentar a curva de produção. Na época,
as plataformas P-51 e P-52 estavam para
ser produzidas no exterior, quando o Sindicato da Indústria Metalúrgica de Angra
dos Reis sugeriu ao presidente Lula que as
plataformas poderiam ser feitas no Brasil. E Lula abraçou a ideia. Foi o início da

É possível conciliar o aumento da produção com a garantia de conteúdo nacional?
Até o momento tem sido possível, mas
o governo está preocupado em compatibilizar leilões e concessões com a capacidade de fornecimento da indústria nacional. O modelo de conteúdo nacional
praticado no Brasil hoje é considerado o
mais maduro que existe no mundo.
Que referência inspirou o modelo brasileiro?
Nós seguimos o modelo norueguês. A
única diferença é que a Noruega não tinha um fator demandante como é o présal e sua evolução foi mais lenta. O país
fez leilões e concessões no Mar do Norte,
compatibilizando o ritmo para que a indústria local pudesse se desenvolver.
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Qual a janela de tempo que tiveram os
fornecedores noruegueses para se tornarem competitivos em nível mundial?
Demoraram 20 anos, mas a indústria brasileira tem o pré-sal. E até o momento está
perfeitamente compatível o ritmo dos leilões e das concessões com o que a indústria
brasileira é capaz de fornecer. O conteúdo
local gira na média de 65%. Ou seja, 35%
é conteúdo importado, por enquanto. Para a indústria crescer além desses 65% será
necessário um aporte de inovação muito
grande. Isto não é rápido. Existem dois caminhos. Um, de curto prazo, que é a associação com empresas estrangeiras. Os estaleiros estão fazendo isso, com participação
de 33%. Estão trazendo para o Brasil as
boas práticas de seus sócios.
E qual o caminho de longo prazo, gerador de inovações?
As associações com a academia. E neste
quesito o Brasil não tem boa tradição. O
governo brasileiro está preocupado, tanto
que fará uma análise desse cenário para saber o tempo ideal para fazer concessões no
futuro, pois não quer atropelar a capacidade da indústria. O Prominp terá grande
participação no desenvolvimento desse estudo. É preciso evitar que o conteúdo nacional se torne mais caro ou que não seja
competitivo em termos de prazo.
Nas associações entre empresas brasileiras e estrangeiras estamos absorvendo tecnologia?
Muita. Na indústria naval, os estaleiros estão mandando contingentes de técnicos
brasileiros treinarem nas matrizes dos sócios. Um deles acaba de enviar 187 técnicos para o Japão para estudarem técnicas
robotizadas de construção e montagem
de cascos de navios. Isso aumenta a produtividade. Esses técnicos, quando retornam, se tornam multiplicadores do conhecimento, o que é bom, pois transfere
mconhecimento. Na indústria sub-sea, de
equipamentos submarinos, o mesmo está ocorrendo. O parque tecnológico da
UFRJ recebeu nos últimos cinco anos todas as multinacionais que trabalham para
o setor petróleo, que ali instalaram centros
de pesquisa.
Há risco de os laboratórios que estão se
instalando na Ilha do Fundão “espionarem” a tecnologia desenvolvida no
Cenpes?
Não vejo risco nenhum. A Petrobrás já
os tem como parceiros há muito tempo.
Aquele que fizer levantamento de quem
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está trabalhando naqueles centros de pesquisa verá que a imensa maioria é de técnicos brasileiros, a maior parte mestres e
doutores. Isso é o que importa. Estão gerando empregos, renda e conhecimento
para mentes brasileiras. É um ganho incomensurável.
Essas empresas trabalham com a Petrobrás em projetos de alta tecnologia. Produzir em grande profundidade exige árvores de natal, válvulas e outros equipamentos para exploração em 2.500 metros
de profundidade. Não é possível comprar commodities. A Petrobrás tem que
desenvolver equipamentos com essas características. E nossos engenheiros trabalham com essas empresas.
Na primeira premiação que a OTC, ofereceu à Petrobrás, em 1992 (prêmio Destinguished Achievement Award, da Offshore Technology Conference, o maior
do setor petrolífero mundial), o então
superintendente do Cenpes, o ex-diretor Guilherme Estrella, dividiu em seu
discurso o mérito com fornecedores e as
universidades brasileiras. Então, os fornecedores trabalham conosco. Espionagem
não existe. Quando vamos desenvolver
projetos estratégicos, assinamos acordo
de sigilo, passível de grande pena pelo
não cumprimento. Nem a Petrobrás pode
abrir informações do fornecedor ao mercado, nem o contrário.
Com relação aos contratos EPC, há críticas sobre o fato de o mesmo autor do
projeto executar a obra. É um risco ?
O que a lei diz é que uma empresa que
faz um projeto básico não deve executar. É proibido. Um exemplo são os nossos navios replicantes. O projeto básico é
um misto entre Cenpes e uma empresa
sueca. Quem está executando é um estaleiro brasileiro que hoje tem participação
de um grupo japonês. Então os atores são
completamente distintos. No caso das
refinarias e plantas de fertilizantes, por
exemplo, o projeto básico é desenvolvido
por empresas detentoras de tecnologia;
o detalhamento e execução posteriores é
uma outra contratação, da qual a empresa
que fez o projeto básico não pode participar, até porque não tem porte para isso.
O projeto é muito pequeno se comparado à construção em termos de valor.
E nos casos de projetos que encerram
aspectos tecnológicos dominados por
poucos?
Nesse caso, como detentora da tecnologia, a empresa vai garantir a performance

e, para tanto, para conceder certificado de
garantia, exige que o projeto seja executado com equipamentos de uma lista de
fabricantes fornecida por ela. Isso causa
confusão, mas somente nesses casos esta
regra é aplicável. São os chamados equipamentos proprietários, de tecnologia
não licenciada, cuja garantia de performance inclui a produção com fornecedores escolhidos.
Poderia citar um exemplo?
Curiosamente, no caso da FN3 (planta de fertilizantes, em Sete Lagoas-MG),
percebemos que havia um tubo que poderia ser fabricado no Brasil. Conseguimos convencer a empresa e, para tanto,
levamos os técnicos da firma brasileira.
Resultado: um mês depois este produ-

tor nacional figurava na lista da empresa.
Quando descobrimos que temos fornecedores à altura, forçamos para que eles sejam incluídos nas listas, fazendo com que
tenham visibilidade mundial.
Há tecnologias para exploração de petróleo que possam ser aproveitadas em
outras áreas da indústria?
Esta é uma das coisas mais interessantes
da vida industrial: o legado que áreas de
alto valor agregado tecnológico acabam
transbordando para o nosso dia-a-dia.
As principais áreas de alto valor agregado no segmento de bens de capital são a
indústria espacial, a indústria bélica, a indústria de aviação e a indústria médica.
Tudo é experimentado primeiro por elas,
por causa da necessidade. É a chamada
“Engenharia Extrema”, que não pode errar por estar sujeita a condições extremas.
Por isso o slogan da Nasa é “falhar não é
uma opção”. O mesmo vale para a indústria de defesa, que precisa evitar atingir os
civis, e para a aviação. Saindo dessas qua-

tro áreas, a primeira em termos de confiabilidade com Engenharia Extrema é o
setor de óleo e gás.
Em que esse setor está contribuindo
com outros ramos da indústria?
Exatamente no processamento de imagem, no desenvolvimento dos projetos
em 3D, que começaram a ter aplicação
em larga escala. Há programas para nosso
computador caseiro, que nos levam a navegar pelos principais museus do mundo
em altíssima definição, usados na visualização de campos de petróleo. A nova geração assistirá coisas extraordinárias nessa
área.
Na década de 1980, a reserva de mercado
para a informática foi um erro estratégico, pois levou todos os produtores para

a Malásia. Perdemos o trem da história.
Enquanto isso, na Ásia se desenvolveram
várias empresas de eletrônica, em diversas
áreas, como a médica, por exemplo. E tivemos outra decisão estratégica equivocada no início do governo Lula.
Qual?
A política industrial do início de governo
foi extraordinária, desenvolvida por cabeças muito boas da USP e da PUC-RJ.
Esses pensadores sabem que num país em desenvolvimento, para alavancar a
indústria de ponta é preciso escolher três
ou quatro segmentos prioritários, pois os
demais são beneficiados por arraste. Escolhemos cinco segmentos: fármacos,
agroindústria (por causa da Embrapa),
química fina, semicondutores (resgatando a decisão errada da década de 1980)
e bens de capital. No entanto, problemas
políticos acabaram contribuindo para
que este projeto não fosse adiante. É preciso aprender com os equívocos do passado para que não se repitam.
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Conforme anunciamos no AEPET Direto e em nossa página na internet, estamos publicando o
perfil de associados da AEPET que disputam cargos públicos, agora em 5 de outubro.
Três companheiros enviaram o material, todos do Estado do Rio de Janeiro.
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Principais propostas

LEI DA QUALIDADE FISCAL PARA ESTABELECIMENTO DE METAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, SAÚDE PÚBLICA E
SANEAMENTO BÁSICO! Condicionar repasses de impostos para os municípios
que cumprirem metas de qualidade, definindo responsabilidades.

1) Melhorar a Lei do 12351/2010.
Esta lei do Lula trouxe avanços, mas deixou três falhas, que vamos corrigir com
emendas: 1) fixar o percentual mínimo
para União em 80%, média dos países
exportadores; 2) fim dos leilões de petróleo; 3) volta do monopólio.

Estou no meu terceiro mandato como Diretor do Sindicato dos
Petroleiros, Sindipetro-RJ, onde coordeno a Secretaria das Empresas
Privadas, Membro da Comissão de
Anistia do Sindipetro-RJ, Membro
da Comissão de Ética da FNP - Federação Nacional dos Petroleiros,
Diretor do DIEESE - Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos, Perito Ambiental, Conselheiro do Instituto Interdisciplinar Rio Carioca e comando o
programa Setor Privado Mobilizado
na Rádio Petroleira, uma rádio web
de penetração mundial, inclusive
para petroleiros embarcados.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE
CONTEÚDO NACIONAL! Definir diretrizes para estabelecer um programa permanente de transferência de tecnologia
para empresas de base tecnológica brasileiras, em especial para a indústria do
petróleo.
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL e INTEGRAÇÃO COM A EDUCAÇÃO E TURISMO! Propor ações legislativas para melhorias das políticas
públicas nesse setor, principalmente
voltadas para a Agricultura Familiar.
SAÚDE PÚBLICA - METROLOGIA NA
ÁREA DA SÁUDE! Avançar na Legislação para envolver todas as Prefeituras
do Brasil, incluindo a obrigatoriedade
de investimentos em capacitação dos
profissionais da saúde, com a criação de
Departamentos de Metrologia voltados
para a área da Saúde, de modo a tornar
mais efetivo as Resoluções Legais, pois
erros de medições nos diagnósticos
clínicos podem levar a morte.
FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NO INTERIOR! Garantir percentual mínimo dos orçamentos públicos
estaduais e municipais para o desenvolvimento de pesquisas que contemplem Soluções Tecnológicas voltadas
para a Qualidade de Vida da População, incluindo os PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAS!
AÇÕES LEGISLATIVAS VOLTADAS PARA
A GARANTIA DE DIREITOS E MELHORES
CONDIÇÕES PARA OS APOSENTADOS!
Estabelecer melhores definições das
políticas voltadas para os diversos planos de aposentadoria no país.

2) Emenda sobre o Sistema Financeiro.
Em 1988, Nelson Jobim, introduziu contrabandos na CF, artigos 164 a 166. Eles
impedem o Congresso Nacional de julgar os empréstimos do Governo e pagamento de juros aos bancos. O País tem
uma divida de R$ 2 trilhões e paga, só de
juros 45% do orçamento anual.
3) Projeto de Lei para reestatizar saúde e educação.
O Governo deve cuidar da educação,
saúde e segurança. A privatização e desnacionalização da saúde e da educação
deram péssimos resultados. 80% do
povo não tem acesso à saúde e educação de qualidade, leva anos para fazer
uma operação. É desumano. O Brasil ficou em 59º lugar em 65 países na avaliação do PISA. As escolas públicas perdem
qualidade em favor das escolas privadas. Nosso projeto é retomar hospitais
e escolas públicas com padrão Pedro II.
5) Mobilidade Urbana
Vamos apresentar projetos de melhoria
dos transportes coletivos, usando modais confortáveis e baratos com hidrovias e ferrovias com acessibilidade para
idosos e deficientes.
6) Restaurar as condições para empresa nacional.
Nos anos 70, a nacionalização propiciou
a criação de 5000 fornecedoras nacionais
e 3000 empresas de projeto, inspeção e
manutenção. Collor, reduziu as tarifas de
importação, e FHC isentou as empresas
estrangeiras de impostos. Destuiram essas empresas. Isto é reversível.
8) Defenderei o poder de compra dos
aposentados, conforme a Constituição
art. 201: § 4º É assegurado o reajuste dos
benefícios para preservar, em caráter
permanente, o valor real, conforme definidos em lei. Defenderei a paridade de
gestão na Petros.

No Rio de Janeiro fui segundo
Vice-Presidente da Famerj (Federação das Associações de Moradores
do Rio de Janeiro) e diretor durante vinte e cinco anos da Vegecoop
(Cooperativa dos Vegetarianos da
Guanabara).
Nos últimos seis anos luto, junto
aos companheiros do Sindipetro
-RJ, pela melhoria das condições de
trabalho dos petroleiros, pela não
transformação do direito do trabalhador em benefícios, pela saúde
colocada em risco pelo contato com
os hidrocarbonetos destacando
o benzeno, contra a desapropriação da Refinaria de Manguinhos,
à exemplo manifestação em 2012
com fechamento da Avenida Brasil, pela reintegração de demitidos
como eu e pela valorização e dignidade dos aposentados, que todos
um dia seremos.
Criar uma política para os trabalhadores embarcados, onde seja
priorizada a qualidade de vida, incluindo o cumprimento de escala
de trabalho e o adicional de transferência e muito mais.

Setembro de 2014

om base no Código do Consumidor, o desembargador Reinaldo Alberto Filho, da 4ª Câmara
Cível, decidiu pela inversão do ônus da
prova em ação movida contra a Petros
e outras patrocinadoras. Significa que
naquela ação, e em outras nas quais for
o mesmo requerido, não caberá aos autores das ações a obrigação de apresentar
provas do que alega, para um julgamento justo, mas sim à Petros e outras rés,
como, por exemplo, as patrocinadoras
do Sistema Petrobrás, configurando vantagem em razão da brutal diferença entre
os recursos de informação dos assistidos
e os das referidas empresas.
Em termos jurídicos, esta situação
é chamada de “hipossuficiência”, pois é
determinada falta de suficiência do participante para realizar ou praticar algum
ato, ou seja, é uma situação que indica a
inferioridade para realizar a prova.
A decisão pode criar jurisprudência,
e, assim, valer para todas as ações quando requerida pelo advogado patrono da
ação. “As vitórias dos assistidos junto ao
Poder Judiciário cada vez mais desmontam os argumentos usados para tentar
impedir que a justiça se faça e os benefícios pagos pela Petros sejam reajustados
como determina o Artigo 41 do RPB e a
Resolução 32B”, comenta Paulo Teixeira
Brandão, diretor de Assuntos Jurídicos
da AEPET.
Brandão, que também é diretor da
Fenaspe e Conselheiro Deliberativo da
Petros, observa que a decisão representa
uma dupla vitória dos assistidos na Justiça Comum, “na qual a argumentação de
que não se aplica o disposto no Código
de Defesa do Consumidor é derrotada
pela afirmação: ‘o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à relação jurídica
entre a entidade de previdência privada e
seus participantes’ (DJ 5.12.05, p. 410).”
Para Brandão, ficou evidente que o trabalho dos advogados para consolidar
vitória na Justiça do Trabalho se repete
na Justiça Comum. “Assim sendo, se
consolida a unificação pela luta para que
sejam revistos todos os benefícios não só
com relação às diferenças correspondentes a níveis, mas, também, das diferenças
correspondentes à RMNR, agora com
base no que dispõe o Código de Defesa
do Consumidor”, resume, frisando ser
necessário o trabalho constante junto aos
juízes nas instâncias superiores da Justiça
Comum, da mesma forma como foi feito na Justiça do Trabalho.

