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PBIO: MANOBRA PARA
ENTREGAR AOS GRINGOS

No início de julho, a direção
bolsonarista da empresa divulgou um teaser de alienação
de 100% da PBio. No entanto, assim como as refinarias, a
venda das Usinas de Biodiesel deve passar pela aprovação
do Congresso. Mas a diretoria entreguista realiza artimanhas, tentando “passar a boiada com manobras infralegais”.
Veja trecho da carta dos empregados da empresa:
“Até o ano de 2019, as três
usinas usadas pela PBio em
sua produção de biocombustíveis eram de propriedade da controladora. O uso,
pela PBio, era feito por meio
de contrato de arrendamento
das usinas firmado junto à Petrobrás, o que custava à PBIO
cerca de R$ 22 milhões por
ano. O fim do arrendamento
das usinas se deu pelo aporte destas na PBIO, fazendo da
subsidiária a proprietária das
unidades de produção.”

2019, apresentou lucros líquidos de R$ 243,5 milhões
e R$ 179,7 milhões, respectivamente (1). Isso sem falar
do crédito tributário que possui. E a tendência é o aumento do consumo de biodiesel
no Brasil. Isso porque o País
tem uma previsão de aumento
da proporção de biodiesel utilizado no combustível de 12%
para 15% até 2023. A Agência
Nacional de Petróleo (ANP),
inclusive, faz estudos para
uma mistura de até 30%.
Além das vantagens econômicas, a lógica do biocombustível reduz os estragos
dos combustíveis fósseis. Outro ponto importante é que
as usinas da Petrobrás foram
construídas de forma a desenvolver agricultura familiar na
região onde foram instaladas
- atendendo a uma política de
Estado voltada ao desenvolvimento regional. Apenas em
Minas Gerais, cerca de 9 mil
famílias são beneficiadas.
Ou seja, a queima do bioUma empresa de grande
diesel
é menos poluente, além
potencial
de
ser
uma fonte de energia
A PBIO é uma empresa lurenovável.
Aliás, a saída da Pecrativa que, entre 2018 e

trobrás do setor de biodiesel
está na contramão das grandes empresas de energia do
mundo.

O discurso entreguista
Quando querem entregar
algo aos americanos, os lacaios do ministro da Economia Paulo Guedes sempre inventam uma teoria: “mas se
investirmos tudo no pré-sal
‘ganhamos’ mais”, por exemplo. Se a lógica antes de construir a Petrobrás fosse esta, só
existiria no país “CafeBrás”.
Vantagens corporativas não
funcionam para quem quer
desenvolver um país. Os espertos diretores nem levam
em conta as mudanças bruscas em preços, como os que
ocorrem com o petróleo.
A verdade é que querem entregar tudo, Cemig, Correios,
Copasa, ensino público, SUS,
etc... E as teorias são só para
gerentes lacaios ficarem dando palestra.
Unidade e organização de
base para barrar os ataques
A diretoria do Sindipetro

está agindo com as seguintes
medidas:
- Unidade com os demais
sindicatos dos trabalhadores da PBIO do país na busca de ações legais que garantam o cumprimento da Constituição. (Sindipetro MG, CE,
RJ e BA).
- Contatos com Centrais
e Federações de outras categorias solicitando que levem
este debate para suas bases
- Chamado a construção de
Comitê em defesa da Petrobrás, com entidades, parlamentares e movimentos sociais.
- Reuniões periódicas com
os trabalhadores de base, colhendo propostas e preparando ações.
A luta do Sindicato pela
PBio não se inicia hoje. Em
2019, a articulação com parlamentares resultou em audiência pública que debateu
a importância socioeconômica da Usina para o desenvolvimento do Norte de Minas
Gerais. No mesmo ano, foi
lançada a Frente Parlamentar
em Defesa da Petrobrás, que
inclui a PBio.
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SINDICATO
MINAS LEVA AO
CONFUP A BANDEIRA QUESTIONA ADOÇÃO
DE TABELA DE 12H
DA UNIDADE
CONGRESSO DA FUP elencou os principais pontos de pauta do próximo ACT e
definiu as prioridades da luta
Além de eleger a nova diretoria da Federação, o 18º
Congresso da FUP elencou
os principais pontos de pauta do próximo acordo coletivo e definiu as prioridades
da luta para o próximo período. Minas Gerais teve um
papel importantíssimo nesse
processo.
A proposta da categoria mineira de que o uso do
banco de horas deve ser feito
apenas com aceite do empregado, foi acatada pelos delegados nacionais. Além disso,
a moção elaborada pela categoria no congresso estadual
foi encaminhada e aceita nos
debates nacionais.
O coordenador Alexandre
Finamori destaca a importante contribuição dada pelos mineiros. Para o coordenador, a aprovação da moção
por toda plenária do congresso representa um passo
importante na construção da
unidade nacional com o objetivo de defender a empresa, diretos, empregos e a soberania energética.
“A moção levada por Minas Gerais pede pela unidade
nacional de todos os petro-

EXPEDIENTE

leiros e petroleiras em uma
agenda clara contra a privatização, o desmonte da Petros e da AMS. Afinal, entendemos que é muito importante a união da classe
trabalhadora contra o fascismo e a favor da democracia”, afirma Alexandre.
A pauta de reivindicações

UNIDADE
DEFENDE
DIREITOS DA
CATEGORIA
PETROLEIRA
aprovada no Congresso prevê ainda a manutenção dos
direitos da categoria e outros
temas como o regramento
do teletrabalho e dos acordos envolvendo tabelas de
turno. O documento sistematizado será divulgado em
breve no site da FUP.

O Sindipetro/MG enviou
ofícios aos gerentes da Regap e Usinas Termelétricas
de Juiz de Fora e de Ibirité informando os resultados
das assembleias que escolheram tabelas de turno de 8
horas, conforme negociação
prevista em mediação com
o TST após a última greve.
Entretanto, o Sindicato solicitou novamente esclarecimentos quanto a possibilidade da adoção de tabelas de
12 horas.

O questionamento se deve
ao fato de a empresa, após
a realização das assembleias
em Minas Gerais, em reunião com a FUP e seus sindicatos, ter alterado sua posição em relação ao turno
ininterrupto de revezamento, passando a considerar a
jornada de 12 horas.
O Sindicato aguarda posicionamento das gerências
para prosseguir com o processo de definição da nova
tabela de turno.

SETORIZADA
ONLINE Hoje , às 14h, a diretoria do Sindipe-

tro/MG realizará uma reunião setorizada com os
trabalhadores das termelétricas de Juiz de Fora e
Ibirité. Entre as pautas que serão abordadas, estão: 1) A situação da prevenção ao Covid-19 nas
termelétricas; 2) discussão sobre as tabelas de
turno. Para receber o link da reunião, envie mensagem para (31) 9 8417-5352.
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