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Só eleições tiram
Brasil do desgoverno
Governo sem moral quer entregar a Petrobrás e desfigurar a Constituição
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Desde 2014, sem defender a diretoria anterior, que também leiloou petróleo do présal e deu início ao chamado “Plano de Desinvestimento”, a AEPET vem denunciando a
onda falso-moralista que derrubou a presidente eleita, mantendo no poder aqueles
que pretendiam apenas se livrar da operação Lava Jato e carimbar a volta do Brasil aos
tempos de colonialismo e escravidão.
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Eleições gerais
para interromper a
desintegração do Brasil
Rogério Lessa

A

Expediente

penas o fato de ser transitório já deveria servir
para limitar as iniciativas
do governo Temer. No entanto, do
alto de um mandato tampão, com
popularidade próxima de zero e
lastreado por um Congresso sob
suspeita, o mandatário se constitui
num exterminador da chamada Era
Vargas pior do que foi o famigerado
período FHC, propondo remendos
à Constituição e entregando aceleradamente o patrimônio dos brasileiros, notadamente o petróleo e a
tecnologia da Petrobrás, bem como
as políticas de conteúdo local.
Os alvos prioritários da chamada “Ponte para o futuro”, plano do
PMDB para “recolocar o Brasil
nos trilhos”, são, principalmente, a
Previdência, a CLT e a Petrobrás,
conquistas do período de industrialização do País. Destas, no entanto,
somente a desintegração da Petrobrás não depende de alterações à
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Constituição, algo que a crise política pode fazer adiar. O plano de
destruição da maior empresa do
Brasil segue intacto independentemente da melhora no equacionamento de sua dívida que, por sinal,
jamais deveria ser justificativa para a
venda de ativos estratégicos a preço
de banana.
Desde 2014, sem defender a diretoria anterior, que também leiloou
petróleo do pré-sal e deu início ao
chamado “Plano de Desinvestimento”, a AEPET vem denunciando a
onda falso-moralista que derrubou
a presidente eleita, mantendo no
poder aqueles que pretendiam apenas se livrar da operação Lava Jato e
carimbar a volta do Brasil aos tempos de colonialismo e escravidão.
Agora, diante das evidências da
corrupção sistêmica que começam
pelo presidente de plantão e atingem os maiores líderes da base aliada é fundamental convocar eleições
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gerais, não apenas para a Presidência da República, e atuar juridicamente para anular todos os atos
lesivos ao País, como a AEPET já
vem fazendo, com inúmeros parceiros, promovendo um verdadeiro
“choque jurídico”. O Tribunal de
Contas da União (TCU), por sinal,
determinou que a Petrobrás revisse
seus critérios para a venda de ativos.
Cabe então questionar as negociações já feitas em bases ilegítimas,
segundo o próprio TCU.
Para citar apenas um exemplo,
vale lembrar a entrega para o consórcio de investimento liderado pela
Brookfield Infrastructure Partners
(BIP) da Nova Transportadora do
Sudeste (NTS), detentora da principal malha de dutos do País. Por
esses gasodutos, que constituem um
monopólio natural, escoará todo o
gás do pré-sal e a Petrobrás passará
a pagar por esse serviço a um agente
estrangeiro.
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Note-se que chamada “Lei do
Gás” (Lei nº 11.909, de 4 de março
de 2009) garante ao transportador
remuneração suficiente para seu
investimento (lucro) mediante reajuste tarifário periódico. Trata-se de
um negócio de retorno garantido,
sem riscos para o proprietário dos
gasodutos, tanto que a NTS apresentou um lucro líquido de R$ 275
milhões em 2015.
Diante de todos esses fatos, não há
dúvidas quanto ao caráter do atual
governo. É preciso barrar o processo
de recolonização do Brasil por todos
os meios, desde as vias jurídicas até
as mobilizações sociais unificadas,
mais principalmente promover a renovação política através da vontade
soberana do povo’’.
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Apoio às chapas 43 e 52 nas
eleições aos Conselhos da Petros

A

A Diretoria da AEPET entende que a
defesa da Petros é parte da luta em defesa
da Petrobrás e seu corpo técnico e,
por esse motivo tem prestado apoio
institucional aos conselheiros eleitos
que mantém independência frente
aos governos e partidos políticos.
Esses conselheiros têm rejeitado
por 14 anos consecutivos as contas
da Petros. Nos últimos quatro anos,
a recomendação de rejeição é unânime também no Conselho Fiscal.
A concordância dos conselheiros fiscais indicados pela Petrobrás
teve consequências no relatório 20F, de informações da Companhia
à comissão de valores mobiliários
dos EUA este ano, que confirmou
a inconsistência do passivo atuarial
dos planos de previdência dos petroleiros.
Os conselheiros eleitos não concordam com a nomeação política
dos gestores da Petros e defendem
que, dos quatro diretores, dois sejam eleitos diretamente pelos par-

ticipantes e assistidos. E que o Presidente seja participante dos planos
de benefícios administrados pela
Fundação.
Além disso, o parecer do Conselho Fiscal cobra as dívidas das
patrocinadoras com o Plano Petros
do Sistema Petrobrás (PPSP). Essa
cobrança é decisiva e deverá acontecer antes do equacionamento do
déficit técnico do PPSP, para que
participantes e assistidos não paguem sobre valores que não são de
sua responsabilidade.
Por proposta desses conselheiros, o Conselho Fiscal encaminhou
Denúncia sobre 70 investimentos
aos órgãos competentes (Previc e
MPF). Além de inúmeras outras
iniciativas de denúncias que foram
feitas ao longo dos últimos anos,
inclusive com entrega de ampla documentação ao MPF e à Previc.
Para as próximas eleições da Petros, a AEPET indica o voto nas
chapas 43 para o Conselho Deliberativo, composta pelos companheiros Ronaldo Tedesco e Marcos An-

dré, e na chapa 52 para o Conselho
Fiscal, composta por Agnelson Camilo e Adaedson Costa. Essas chapas são apoiadas pelos sindicatos
filiados à Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) e pelas associa-

ções filiadas à Federação Nacional
das Associações de Aposentados,
Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros (FENASPE), pelo Sindiquímica Caxias e
pelo Sindmar.

Acompanhe o blog dos conselheiros eleitos:
www.conselhopetros.blogspot.com

Não deixe de votar
Você pode votar via internet
e por ligação telefônica. As eleições irão ocorrer entre os dias 12
e 26 de junho deste ano e todos
os participantes ativos e assistidos poderão votar, tanto pela internet, no Portal Petros, ou ainda
por telefone.

Pelo portal, basta acessar a Área
do Participante, com login e senha,
clicar no banner das eleições e confirmar o voto, fornecendo CPF ou
data de nascimento. Quem preferir
votar por telefone, será disponível ligação gratuita pela 0800 602 7550.
O participante precisará de uma se-

nha específica que será encaminhada pela Petros por e-mail ou pelos
Correios para o endereço cadastrado.
Você só poderá escolher uma dupla para o Conselho Deliberativo e
uma dupla para o Conselho Fiscal.
E só poderá votar uma vez, indepen-

dentemente do número de planos
em que esteja inscrito. É só clicar
nas chapas 43 e 52 e confirmar!
A apuração dos votos começará meia hora após o encerramento da votação. E o resultado
deve ser divulgado após o final da
apuração.
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De volta à Carta Régia de
Rogério Lessa

Cláudio Oliveira é economista com extensa atuação em
grandes empresas da área industrial e também de serviços. Na
Petrobrás, onde também atuou como economista, aposentou-se
em 2011. Experiente analista de balanços, Oliveira vê no Brasil de
hoje características do período em que D. João VI abriu os portos
do país às nações “amigas”, comprometendo sua industrialização.
Em contraste, os Estados Unidos usavam o mecanismo de compras
governamentais, determinantes para a formação de uma economia
pujante, que se tornaria a maior potência mundial.

“Apenas no Século XX o Brasil
pôde ter uma siderúrgica, quando
Getúlio Vargas exigiu a criação da
CSN, durante a Segunda Guerra.
Só existe indústria brasileira hoje
por causa disso, apesar dos problemas de corrupção e ingerência
política que já existiam na época.
Hoje temos o pré-sal, uma grande
oportunidade. Mas estamos abandonando o modelo da Noruega,
que desenvolve e cria tecnologia,
para dar espaço ao modelo nigeriano, exportador de petróleo, que
mantém o país no atraso. Significa
reeditar a Carta Régia de D. João
VI, ou seja, abrir o pré-sal para as
nações amigas”, afirma Oliveira.
Nesta entrevista, o economista derruba o mito da Petrobrás
quebrada, criado pela mídia hegemônica e privatista, expondo contradições evidentes daqueles que
pretendem depreciar nossa maior
empresa para depois entregá-la a
interesses privados, sem compromisso com o desenvolvimento socioeconômico.

A Petrobrás está quebrada?
De forma alguma. Em 2016,
assisti a jornalista Miriam Leitão
dizer na TV que a Petrobrás estava com sérios problemas de caixa
e uma dívida impagável, com uma
alavancagem muito alta. No entanto a empresa, que sempre teve muito dinheiro em caixa (entre US$ 3
bilhões e US$ 4 bilhões), possuía
US$ 25 bilhões em setembro de
2015. Significa que não havia nenhum problema, mesmo que a dívida fosse de US$ 100 bilhões. Naquele ano, houve variação cambial
violenta - no final de 2014 o dólar
estava a R$ 2,66 e saltou para pouco menos de R$ 4. Como a maior
parte da dívida da Petrobrás é em
dólares, claro que o montante em
real cresceu muito, saindo de R$
150 bilhões para mais de R$ 400
bilhões. Todavia, a receita da Petrobras é superior a R$ 400 bilhões,
maior que o PIB de países como
Uruguai, Paraguai ou Bolívia, por
exemplo. A dívida, portanto, era
perfeitamente administrável.

Disseram também que a Companhia iria precisar de aporte de recursos do Tesouro para sobreviver...
Já estamos em 2017 e não houve
nada disso, pelo contrário. No final
do ano passado a Petrobrás adiantou R$ 20 bilhões ao BNDES para
aliviar o caixa do banco. Terminou
2016 com outros R$ 20 bilhões
em caixa e mais R$ 20 bilhões em
créditos junto à Eletrobrás. E ainda tem a cessão onerosa, em que a
União tem bilhões à repor para a
Companhia. Além disso, vendeu
mais de US$ 13 bilhões em ativos,
dos quais ainda tem US$ 11 bilhões
para receber. Ou seja, não há nenhuma necessidade de vender ativos.
O próprio diretor financeiro, Ivan

Monteiro, afirmou que há recursos
para cobrir compromissos nos próximos dois anos e meio. O mesmo
dizia o ex-presidente Bendine, que
deixou US$ 30 bilhões em caixa.
O nível de endividamento é compatível com os investimentos que a
Petrobrás precisa fazer ?
Sem dúvida. Foi dito pela imprensa que o pré-sal não existia.
Depois que a Petrobrás não tinha
recursos para explorá-lo e, em seguida, que o custo de extração era
muito alto. Tudo isso foi superado,
o custo de extração é inferior ao
das concorrentes e existe tecnologia para tanto. Quando isso ocorre,
não faltam recursos. Tanto que nos
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de D. João VI
últimos anos a oferta de recursos
tem sido muito mais que o dobro
do que a Petrobrás pede. É negócio
de altíssimo retorno.
A CVM questiona a metodologia dos balanços feitos entre 2011
e 2014. Quais os pontos relevantes
desse questionamento?
São dois pontos, basicamente. O
primeiro deles são os “impairments”
- ajustes contábeis nos preços dos
ativos, que vêm sendo depreciados.
Mas existe um processo de 2016
(SP/182), no qual eu mesmo faço
a denúncia, focando outro aspecto:
a empresa corrigiu suas reservas em
função da queda do preço do barril. Há uma crença de quando cai
o preço do barril, o resultado da
Petrobrás fica prejudicado. Mas é
o contrário, e isto está muito claro
no balanço de 2015 e 2016. Basta ver as notas explicativas. Cerca
de 80% da receita da Companhia
provém do mercado interno, e essa
receita não tem nenhuma vinculação com o preço do barril. É diferente das grandes petroleiras, que
são fortemente afetadas. Quando
o petróleo perde valor, cai o custo
da Petrobrás. Por outro lado, a empresa importa boa parte da gasolina
para abastecer o mercado interno
e quando o preço do petróleo cai,
aumenta a margem de lucro. Com
aumento do lucro bruto, aumenta a
geração de caixa da empresa.
Então não há nenhum motivo
para vender ativos?
Nenhum. A opinião pública está

induzida por uma imagem plantada na imprensa e aproveitaram
isso para justificar a venda de ativos. Hoje as grandes petroleiras do
mundo sabem da importância da
verticalização dessa indústria e nós
estamos caminhando no sentido
inverso. A Petrobrás está se tornando uma empresa para atender
à bolsa de valores, escrava do curto
prazo, em detrimento de suas funções de empresa estatal, previstas
na Constituição.
A venda de ativos a toque de caixa
pode ser contestada judicialmente?
Isto certamente ocorrerá. Tudo
esta sendo feito ao arrepio da lei.
Existe uma grande confusão. Isto
desagrada aos acionistas, interessados em dividendos, mas uma estatal
tem um papel a cumprir. Não pode
se retirar da área de biocombustíveis,
por exemplo. O mesmo vale para o
conteúdo local. Nesta semana mesmo a Arábia Saudita anunciou o investimento de US$ 50 bilhões para
dobrar o conteúdo local, que passaria para 70%. Claro que isso terá um
custo, mas também serão gerados
500 mil empregos no país.
A própria venda de ativos estratégicos compromete a geração de lucro e fluxo de caixa no futuro. Não é
uma grande contradição?
Certamente. A BR Distribuidora, por exemplo, figurava em 2016
na Revista Exame como a segunda
maior empresa do país, do ponto de
vista da receita, logo depois da Petrobrás. A terceira empresa é a Ipi-

ranga e a quarta tem participação
da Shell. A Vale é apenas a quinta empresa. Se a BR for vendida,
quem você acha que vai comprar?
A Petrobrás como um todo sempre
foi grande geradora de caixa, correto?
Sim. Entre 2014 e 2016, a geração de caixa da Shell ou da Chevron, por exemplo, caiu para menos
da metade. Isto não ocorreu com a
Petrobrás, mostrando que a queda do preço do barril não afetou a
Companhia. A Esso, que tem receita três vezes maior, em 2016 teve
geração operacional de caixa muito
menor.
EMPRESA
CHEVRON
EXXON
PETROBRÁS

EMPRESA
CHEVRON
EXXON
PETROBRÁS

EMPRESA
CHEVRON
EXXON
PETROBRÁS

O pré-sal está devidamente registrado no balanço?
Com o regime de partilha, as reservas são da União, apesar de que
há países com regras semelhantes e
registram reservas nos balanços. A
lei diz que a Petrobrás tem preferência na participação, um direito
que não está retratado no balanço.
Se isso ocorresse o patrimônio líquido seria muito maior. Os agentes financeiros sabem disso, por
isso não falta financiamento. Esse
direito deveria ser apropriado no
patrimônio líquido, mas ainda que
não seja a Petrobrás é uma empresa
mais do que viável.

GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA - US$ BILHÃO
2016
2015
2014
2013
12,9
19,5
31,5
35,0
22,1
30,3
45,1
44,9
26,1
25,9
26,6
26,3

2012
38,8
56,2
27,4

2016
0,9
0,9
1,8

LIQUIDEZ CORRENTE
2015
2014
1,3
1,3
0,8
0,8
1,5
1,6

2013
1,5
0,8
1,5

2012
1,6
1,0
1,7

2016
6,99
3,65
21,20

saldo de caixa - US$ BILHÕES
2015
2014
11,02
12,79
3,71
4,62
25,06
16,66

2013
16,25
4,65
15,87

2012
20,94
9,58
13,52
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Porque todos os atos do
governo Temer são inválidos
Fernando Siqueira

P

elo desenrolar dos fatos mostrados pela grande
imprensa, pela lava-jato e pelas redes sociais, os
atos do governo Temer não são legítimos. “Depois
de abertamente conspirar contra a sua colega de chapa,
confirma-se como mais um delinquente de um sistema
político que se esgarça em praça pública pelos próprios
méritos”, diz o jornalista Gabriel Brito em seu artigo no
jornal Correio da Cidadania.

O Governo do presidente Temer
tem o seu “núcleo duro” composto por denunciados pela operação
lava-jato, a saber: Moreira Franco,
Eliseu Padilha, Romero Jucá,
Geddel Vieira Lima (demitido por
utilizar o poder em benefício próprio), Osmar Serraglio, ministro da
Justiça que saiu em defesa da JBS
quando a Policia Federal deflagrou
a Operação Carne Fraca. “Como
revelado, Serraglio foi patrocinado
em na campanha pelo grupo JBS”.
O principal assessor do presidente,
deputado Rocha Loures, foi flagrado pela Polícia Federal como
receptor de mala de dinheiro com
R$ 500 mil, que faria parte de uma
serie de propinas.
O próprio presidente em seu encontro furtivo, na calada da noite
no Jaburu, expôs todo o seu envolvimento em atitudes não republicanas, acobertando até os atos espúrios do interlocutor, a ponto de
dizer “ótimo, ótimo” no relato do

Joesley de que comprara dois juízes (falso) e introduzira procurador suspeito nas investigações do
Ministério Público (verdadeiro). O
próprio procurador da República,
Rodrigo Janot pediu abertura de
inquérito contra Temer pelo exposto nas gravações, fato inédito na
história do País.
Temer foi posto no Governo pelas forças do famigerado “Mercado”,
que mundialmente oportunistas,
viram no estouro da Lava-jato a
corrupção que vitimou a Petrobrás,
exacerbada pela mídia comprometida, chance de tomar de vez as riquezas do nosso País. Os EUA tem
menos de 10% dos recursos naturais que precisa. O Brasil tem mais
de 90% deles.
O alvo imediato foi o pré-sal
que, segundo professores de geologia da UERJ, detém entre 170
e 270 bilhões de barris de reserva.
Os EUA tem uma reserva de 30
bilhões de barris e consomem cer-

ca de 10 bilhões por ano, estando
portanto, numa imensa insegurança
energética. Não foi por acaso que,
anunciado o pré-sal, reativaram e
deslocaram a 4ª frota naval para o
Atlantico Sul, onde estão Brasil e
Argentina, sendo que esta já havia
privatizado o seu petróleo em favor
da “irmã caçula” Repsol.
Para tanto, o Senador José Serra,
bem citado na Lava-jato e, segundo
os telegramas do Wiki-leaks, comprometido com a Chevron de re-

vogar a Lei de Partilha, após eleito
apresentou projeto de lei nesse sentido. A Lei de Partilha (12.351/10),
foi fortemente combatida no
Congresso Nacional pelos representantes do cartel do petróleo,
que, segundo o Wikileaks, são IBP,
FIESP, ONIP e FIRJAN. Serra
apresentou o Projeto de Lei - PLS
131, que se transformou em Lei,
sancionada por Temer. Quando
essa lei foi aprovada no Congresso,
o Instituto Brasileiro do Petróleo
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(IBP), que representa as petroleiras, afirmou que a mudança tem
potencial para destravar os leilões
do pré-sal e alavancar grandes investimentos. A tramitação da Lei
foi sob a presidência de Cunha
(preso pela lava-jato) na Câmara e
Renan (citado na Lava Jato e alvo
de vários inquéritos, mas protegido pela imunidade). Os parlamentares que votaram nessa Lei são:
cerca de trinta senadores indiciados e mais de 170 deputados citados na delação da Odebrecht, que
diz “não há nenhum parlamentar
eleito sem caixa dois”, portanto,
criminosos. Sabemos que, na verdade existem exceções, mas são
menos de 10%.
Temer “nomeou” Pedro Parente
para presidente da Petrobrás e lhe
deu carta branca para atuar. Parente
não está nem aí para a crise política do governo Temer. Mostra
sua independência ao continuar
tocando o desmonte da Petrobrás
como se nada estivesse acontecendo. Foi presidente do Conselho de
Administração da Petrobrás no início dos anos 2000 e, como tal comandou o processo de desnacionalização da Petrobrás, que chegou a
mudar o seu nome para Petrobráx.
O processo consistiu em dividir a
empresa em 40 unidades de negócio para serem transformadas em
subsidiárias e serem privatizadas.
Começou a privatização pela Refap
através da Repsol, a mais nova irmã
do cartel do petróleo. Essa privatização foi feita através de uma troca
de ativos em que a Petrobrás teve
um prejuízo da ordem de US$ 2 bilhões. O Sindipetro/RS, com informações da Aepet, entrou com ação
na Justiça e estancou o processo. A
Ação está no STJ e Parente é réu.
Parente está, portanto, retomando o processo de desmonte da
Petrobrás através de vendas de ativos muito estratégicos de forma altamente suspeita: sem transparência, sem licitação e sem avaliação
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É preciso, anular todos os atos do Governo Temer e
alguns do Governo Dilma, como a venda do campo
de Libra, o desmonte da Eletrobrás e o prejuízo de
cerca de R$ 80 bilhões à Petrobrás
por auditores independentes. Está
fazendo injustificável desvalorização de ativos, que transformam lucros em rombos e permitem a venda
dos ativos por preços muito abaixo
do seu valor real. Por exemplo, vendeu para a Statoil 66% do campo
de Carcará, já descoberto, perfurado e avaliado por geólogo da Barra
Energia como detentor de reservas
da ordem de três bilhões de barris.
Vendeu por US$ 2,6 bilhões de
dólares, ou seja, pouco mais de um
dólar por barril (a Petrobrás comprou do governo as áreas de cessão
Onerosa por mais de 8 dólares por
barril). Vendeu também parte dos
campos de Lapa e Iara por valores
próximos de um dólar por barril.
Com três poços já perfurados
Carcará valeria no mínimo US$ 8
por barril. Se perfurado mais um,
valeria US$ 10 por barril. Portanto,
ao retirar a obrigação da Petrobrás
de ser a operadora única e deter
pelo menos 30% dos campos do
pré-sal, com Parente na presidência, a Petrobrás não entrará em leilões futuros, pois se vendeu campos
já descobertos, com reserva comprovada, porque ele iria entrar em
leilões? Assim, Temer escancara o
pré-sal para o cartel internacional
do petróleo.
Outro exemplo da falta de legitimidade: a reforma da Previdência
está comandada por Henrique
Meirelles, que declarou: “Com
Temer ou sem Temer as reformas
passarão.” Meirelles é homem do
“mercado”. Antes de ser Ministro
da Fazenda, foi presidente mundial
do Banco de Boston e, recente-

mente, trabalhou para a holding do
Grupo JBS, a J&F, por quatro anos,
tendo criado o Banco Original, braço financeiro do grupo. Meirelles
como ministro, enfiou goela abaixo do Congresso, que por barganhas e venda de votos aprovou o
congelamento dos investimentos
do Governo por 20 anos. Travou
o Brasil, o que, aliás, faz parte da
estratégia do Departamento de
Defesa americano, publicada no II
Fórum Social Mundial pela socióloga mexicana Ana Esther Cesceña:
“impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam e

Falta de
legitimidade:
a reforma da Previdência está
comandada por Henrique
Meirelles, que declarou:
“Com Temer ou sem Temer as
reformas passarão.”
coalizões hostis”, ou seja, trave-se
Brasil e o Mercosul. A outra, das
cinco estratégias é: “acesso incondicional às fontes de energia” - a chamada doutrina Carter.
Temer também está vendendo
terras para estrangeiros, o aquífero
Guarani e causando muitos outros
estragos, tudo sob pressão internacional que, aproveitando a Lavajato, que é importante, mas tem
cometidos erros grosseiros, tenta
dominar de vez o Brasil. Isto pelas
inúmeras riquezas que o País possui

e que são fundamentais para que os
EUA se mantenham como país hegemônico.
A reforma trabalhista é outra excrescência: jogar os trabalhadores
no colo dos patrões num momento
de desemprego explosivo e com o
poder dos trabalhadores zerado é
uma brutal covardia, para gaudio
dos grupos das multinacionais que
dominam praticamente todos os
segmentos da economia do País:
indústrias, comércio e serviços.
Portanto, um governo recheado
de denunciados por corrupção, com
um poder legislativo sob profundas
suspeitas não pode ter credibilidade para tomar decisões que prejudicam a esmagadora maioria dos
brasileiros.
Se criarem uma “car wash”, ou
seja, uma lava-jato internacional,
poderá ser flagrada boa parte dos
integrantes da direção desse País
vendendo as nossas riquezas em
troca de propinas em moeda forte.
Aliás, o livro “Confissões de Um
Assassino Econômico”, do americano John Perkins, cujo resumo se
pode ver no You Tube, mostra que
isto ocorre em todos os países, mormente nos em desenvolvimento:
dirigentes corretando riquezas em
troca de propinas e poder.
Assim, o atual Governo e o
Congresso Nacional não têm legitimidade para destruir direitos e
entregar riquezas do Povo brasileiro. É preciso, pois, anular todos os
atos do Governo Temer e alguns
do Governo Dilma, como a venda
do campo de Libra, o desmonte da
Eletrobrás e o prejuízo de cerca de
R$ 80 bilhões à Petrobrás.
Como o nosso Poder Judiciário
não tem demonstrado a coragem
nem estofo para comandar uma
mudança, é preciso a realização de
eleições gerais já, com campanhas
limpas que permitam que os verdadeiros brasileiros, sérios, éticos e
competentes assumam o comando
do País.

  AEPET Notícias

8

Coordenação de ações
promove“choque jurídico”
em defesa da Petrobrás

A

criação de uma coordenação
jurídica para administrar as
medidas de ordem jurídica,
administrativa e política em defesa
da Petrobrás foi o caminho encontrado para dar sinergia às iniciativas
da AEPET, FENASPE, FNP, FUP,
SITRAMICOS e advogados assessores de parlamentares, entre outros
atores, que lutam pela preservação
da maior empresa do País. A coordenação foi implantada em reunião
realizada no Congresso Nacional, e
opera a partir do gabinete do Senador Roberto Requião (PMDB-PR).
O diretor de Assuntos Jurídicos da
AEPET, Paulo Brandão, esclarece
que, como há providências nas diversas áreas, a ideia é evitar que hajam interferências ou consequências

negativas pela implementação de
medidas correlatas ou similares pelos
mesmos atores.
“Estivemos em Brasília para tratar
das providências tomadas visando ao
confronto com as vendas de ativos e
outros atos que visam o desmonte da
Petrobrás, além de outras ações em
fase de execução. Fizemos também
contato com lideranças que atuam
neste assunto e gabinetes de lideranças de partidos”, relata Brandão,
acrescentando que o próximo passo
será a produção de matérias curtas
para municiar deputados e senadores aliados, que, reiteradamente, farão pronunciamentos nas tribunas
da Câmara e do Senado de forma a
expor a forma ilegal e contra os interesses nacionais a venda de ativos

estratégicos e geradores de renda.
Entre tais atos lesivos à Petrobrás e
ao País, o diretor da AEPET destaca
a venda do controle da Petrobras Distribuidora, que é peça imprescindível
na logística para o escoamento da
produção das refinarias e na resistência à importação predatória de derivados e insumos para a petroquímica.
“A BR também funciona como fonte
de renda quando o preço internacional do petróleo prejudica a geração
de renda via extração e exportação do
petróleo, sendo a distribuição de derivados energéticos e petroquímicos
uma fonte de geração de caixa importante”, acrescenta Brandão.

Maio e Junho 2017

De acordo com o jurista, não é
conveniente fornecer neste momento
detalhes das principais ações em andamento, mas ele relata para o AEPET Notícias algumas providências
na área política que já foram tomadas e outras que aguardam implementação, como:
- Nota Informativa dirigida a Consultoria do Senado Federal assinada
visando às Comissões do de Fiscalização e Controle dos atos da administração Petrobrás;
- Proposta de Fiscalização e Controle à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle para fiscalizar o plano de desinvestimentos da Petrobras,
estabelecido no Plano de Negócios e
Gestão - PNG 2017-2021;
- Proposta de Fiscalização e Controle à Comissão de Minas e Energia
propondo que a Comissão investigue
a gestão da Petrobrás com respeito à
Sistemática para Desinvestimentos
de Ativos e Empresas do Sistema
Petrobras;
- Projeto de Decreto Legislativo visando sustar a Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas
do Sistema Petrobrás.

A desintegração da Petrobrás
Alex Prado

E

mbora o Plano Estratégico
da Petrobrás estabeleça que
ela deve ser uma companhia
integrada, as ações de Pedro Parente
vão na direção contrária ao retirar a
empresa da petroquímica e da área de
fertilizantes, além dos biocombustíveis. A vendea o controle da BR Distribuidora e a abertura do capital das
refinarias também se contrapõem à
ideia de um empresa de energia integrada. A estatal declara que o seu foco
é a Exploração e Produção (E&P).
Já a francesa Total, que tem se

aproveitado da “liquidação” promovida por Parente, caminha na direção
contrária, nas palavras do seu presidente, Patrick Pouyanné. Para ele,
“o modelo de negócios integrado da
Total, estendendo-se da exploração e
produção até a distribuição dos produtos ao cliente final, através da refinação, petroquímica e de negociação,
tem sido fundamental na capacidade
da empresa para abordar com sucesso
a situação atual”.
Para o presidente da Total, uma
extrema volatilidade tem caracterizado os mercados internacionais de
petróleo. E mesmo que os fundamentos de oferta e demanda estejam

lentamente se equilibrando, esta vola
tilidade não vai desaparecer da noite
para o dia.
O executivo francês, então, dá uma
lição que Pedro Parente teima em não
apresender:
“Poucos anos atrás, muitos experts
ou conselheiros estavam nos empurrando para nos desfazermos de nos
sos negócios downstream (Abastecimento - refino, transporte e comercialização) e focar apenas no upstream (E&P). Decidimos então não
escutá-los e nos atermos ao nosso
mo
-delo. Porque, embora seja verdade que o upstream se aproveita
melhor dos preços do petróleo que o

downstream, também é verdade que
este ajuda a recuperar parte do valor
adicionado perdido pelo downstream
e pode oferecer menos receita cíclica,
que é muito bem-vindos no ciclo de
baixa. Isto abrange os riscos que nós
sabemos como gerenciar”, sentenciou
Pouyanné.
A AEPET sempre defendeu a
importância da Petrobrás ser uma
empresa integrada, não apenas em
seu próprio benefício, mas também
para atender às necessidades do País.
Os estragos que esta gestão temerária
de Pedro Parente cobrará altos custos
à empresa e ao Brasil mais cedo do
muitos imaginam.

