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Memória feita de carne e osso
A Petrobras chega aos 50 anos como uma das maiores empresas mundiais de petró-
leo. Seu patrimônio é rigorosamente avaliado por analistas de negócios, organismos
de financiamento, parceiros, concorrentes, investidores. Atuamos em um dos mais
competitivos ramos de negócio, e estamos preparados para enfrentar o rigor com o
qual o mundo todo examina a Petrobras.

Nos últimos 50 anos, saltamos de uma produção inicial de 2.700 barris de pe-
tróleo por dia para mais de 2 milhões. Hoje, importamos pouco mais de 10% do
petróleo que o País consome, e estamos bem próximos de dar ao Brasil a sonhada
auto-suficiência. Somos a companhia líder mundial em tecnologia de exploração
e produção em águas profundas.

Por tudo isso, e muito mais, o patrimônio da Petrobras não pára de crescer. Mas
há um bem cujo valor supera tudo o que pode ser medido quando se avalia o
tamanho da companhia. Algo que vale mais do que os milhares de quilômetros de
dutos, do que todas as plataformas e sondas de perfuração somadas, do que
todas as ações negociadas em bolsas de valores, no Brasil, Nova York ou Madri. E
que jamais poderá ser convertido em reais, dólares ou euros. É o valor dos ho-
mens e mulheres que construíram e constroem a Petrobras.

Nossa companhia nasceu de um desejo do povo brasileiro, manifestado em uma
das mais formidáveis campanhas populares de todos os tempos. Cresceu alie-
mentada pela determinação e dedicação de todos os que se dispuseram a trans-
formar um sonho nacional em realidade para todos nós. E chega aos seu primeiro
cinqüentenário carregada de experiência e impulsionada pelo mesmo fervor e
arrojo dos primeiros dias. De todos os motivos, porém, que levam os brasileiros a
se orgulharem da Petrobras, um valor jamais poderá ser medido com justiça: o de
seus trabalhadores.

Este Almanaque da Memória dos Trabalhadores da Petrobras é, mais do
que uma legítima homenagem a todos os que fizeram e fazem a história da maior
empresa brasileira, um registro de nosso verdadeiro patrimônio. Parte da fabulo-
sa saga dos que construíram a Petrobras está reunida neste trabalho, uma inicia-
tiva conjunta da direção da empresa e dos integrantes do Sindicato dos Petrolei-
ros Unificado de São Paulo.

Nosso maior compromisso é honrar a história. Continuar empenhando o me-
lhor de nossos esforços para vencer os desafios e fazer da companhia um exemplo
cada vez mais fiel da capacidade empreendedora do povo brasileiro.

Cada gota dos mais de 2 milhões de barris de óleo que produzimos diariamente
deve seu valor aos homens e mulheres da Petrobras. Eles aceitaram todos os
desafios. Eles são a essência da nossa história. A eles devemos essa memória. A
eles o Brasil deve sua homenagem e alguns dos melhores sonhos de futuro.

José Eduardo Dutra
Presidente da Petrobras
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Como tudo começou ... e nosso agradecimento
Inovador em vários sentidos, esse projeto começou a nascer em 2001,
quando o então Sindipetro Campinas, do qual fazia parte o hoje gerente
executivo de Comunicação Institucional da Petrobras Wilson Santarosa,
propôs a idéia à companhia e negociou, junto ao RH, sua execução con-
junta. O sinal verde da empresa veio em 2002, inaugurando uma parce-
ria inédita concretizada por um Conselho Gestor, formado por integran-
tes do sindicato e da Petrobras, e acompanhada com especial carinho
por Santarosa que, com a mudança de administração, trouxe o projeto
para a Comunicação Institucional. A todos os profissionais que ligados
a Petrobras ou ao movimento sindical nos ajudaram a tornar realidade
este Almanaque, nosso agradecimento.
Agradecimentos especiais a Oswaldo Bargas; Antônio Carrara; José
Lima de Andrade Neto; Emídio de Brito Gaspar; Ronaldo Provietti da
Costa e equipe; Luísa Botelho; Maurício Rúben França; Heitor Chaves;
Jacó Bittar; Décio Fabrício Oddone da Costa; Dulce Ângela Procópio de
Carvalho; Elizabeth de Fátima Monteiro Bercial; Ilvana Sousa do Ama-
ral; Sônia Tavares de Freitas; Yara Maria Grunhauser Nogueira; Ângela
Regina de Miranda Ribeiro; Antônio Fragomeni; Lia Blower; Luis Antônio
Vargas; Ana Maria Magalhães; César Tavares; Luiz Cláudio Alves Rodri-
gues; Albano Auri de Paiva Pinto; Nádia Ferreira da Silva; Hélio Hassel-
mann; José Carlos Pimentel da Costa; Patrícia Fraga; Maria Tereza La-
meira; Eduardo Felberg; Nelson Mathias; Carlos Manuel Melo Gonçal-
ves; Maria da Penha Martins Barreto Barrozo; Penha Cristina Gomes
Costa; Sônia Helena Narece Barros; Nelson Ramalho; Ralph Calabresi
Villa; Luiz Antonio Cantor Magnani; Maria das Dores Miguel; Luiz Rober-
to Araguez Furtado; Telma Oliveira do Prado; Francisco Silva Bezerra de
Deus; Napoleão Roque Cunha Siqueira; Mirna Almeida de Pinho; Shirley
Peixoto; Mauro Martinez Marques; José Evilasio Raulino de Barros; Adria-
na das Graças de Azevedo Vasconcelos e Tereza Cristina Torres. Aos en-
tão estagiários Ierecê Bandeira de Mello, Jaqueline Oliveira de Abreu e
Vinícius Portela. Aos sindicatos, pela calorosa receptividade: Sindicato
Unificado de São Paulo: Regional Campinas; Regional Mauá; Sindipetros
de Santos e de Cubatão; Sindipetro ES; Sindipetro MG; Sindipetro do RS;
Sindipetro PR/SC; Sindipetro SE/AL; Sindipetro RJ; Sindipetro NF; Sindi-
cato dos Químicos e Petroleiros da Bahia; Sindipetro AM; Sindipetro RN;
Sindipetro Duque de Caxias; Sindicato dos Marítimos; Sindipetro Be-
lém; Sindipetro Ceará; Sindipetro Pernambuco. A AEPET. Às Unidades
da Petrobras que também nos receberam com muito carinho: Refap, Re-
par, UN–SIX, UN–Sul, Recap, RPBC, Replan, Revap, UN–RNCE, Transpetro,
Edise, Reduc, Cenpes, UN–BC, E&PServ, UN–Rio, Regap, UN–ES, Rlam,
UN–BA, Fafen, UN–Seal, UN–Bsol, Reman, ANI, TI, Serviços Compartilha-
dos, Biblioteca Central. Ao RH e, em especial, à Ambiência Organizacio-
nal. A todos os depoentes de História de Vida e cabines, que contaram
tantas histórias incríveis e nos trouxeram tantos documentos que pre-
cisaríamos de muitos outros almanaques...



“Só o fato de você conseguir exteriorizar coisas, emoções muito
intensas que você viveu a serviço da Petrobras, é fantástico. Eu tinha
uma reunião, todo mundo deve estar me xingando. Mas eu vou
chegar lá sorrindo, feliz por ter exteriorizado um pouco dessa
história.”

Valdir Alberto Costa Santos, Belém (PA), 1959

“Foi importante ter participado dessa grande empresa.
Acho que ela sempre correspondeu aos anseios de seus
funcionários, de seus contratados. O povo brasileiro,
hoje, está reconhecendo muito mais essa situação de
ponta da Petrobras. É um orgulho do nosso povo.”

João Percy Hohmann, Mafra (SC), 1938

“Para mim, trabalhar na Petrobras é gratificante pelo
companheirismo que você tem aqui dentro. Meu
desejo foi sempre trabalhar dentro de uma refinaria.
Eu era motorista, caminhoneiro, e resolvi mudar de
profissão. Eu entrei como ajudante, e aqui eu comecei
a me despertar e vi que a solda era um ramo bom. Eles
me deram chance e consegui me qualificar.”

Fernando Cândido Felix, São José dos Campos (SP), 1979

“A história da Petrobras é emocionante. A criação da Petrobras
envolveu desde pensamento ideológico à direita, os militares, até o
Partido Comunista do Brasil, passando pelos profissionais liberais. E
eu agradeço, sou privilegiado por participar desta história da
Petrobras. Estando no movimento sindical, eu também faço parte da
história da Petrobras.”

Maurício França Rubem, Nova Iguaçu (RJ), 1957
Diretor Petros, RJ



“A Petrobras é um orgulho nacional. É uma empresa que
mostra que o Brasil é um país vitorioso. Segundo, é uma
empresa que acredita nos profissionais brasileiros. Terceiro, é
uma empresa que, apesar de ter grandes desafios pela frente,
sempre procura ultrapassá-los com muita dedicação e
principalmente com tecnologia de ponta.”

Venâncio Monteiro Garcia Castro, Rio de Janeiro (RJ), 1947

“É uma forma de registro que tem sabor de
emoção, tem aquilo que as pessoas viveram,
suas histórias. Nunca vi a Petrobras fazer um
projeto assim.  É uma maneira nova de falar
da Petrobras.”

Roberto Villa, Nova Friburgo (RJ), 1941

“Brilhante esse projeto. Temporiza sobre a estrutura humana da
empresa. Eu acho que é o momento para as pessoas trabalharem
juntas num projeto magnífico para preservar o capital humano.
Quem faz a Petrobras são as células humanas. É o sangue que está
andando ali que faz a Petrobras acontecer.”

Elizabeth Bercial, Rio de Janeiro (RJ),

“O trabalhador da Petrobras na selva se sente
mais do que fazendo a Petrobras, ele se sente
construindo o Brasil. Não tem nada igual a
desenvolver um campo de petróleo dentro
da selva.”

Rafael Schettini Frazão, Salvador (BA), 1953

“A Petrobras é para mim uma das maiores coisas que
se fizeram no Brasil. Olha, felizmente eu trabalhei por
uma coisa que foi útil para o povo brasileiro!Eu amo a
Petrobras.”

Vicente Elmo Alexandre Brasil. Fortaleza (CE), 1933
Diretor aposentado



Homens trabalhando na perfuração de poço – Bofete, SP, anos 20



Homens trabalhando na plataforma – Luanda, Angola, 1985
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Crônicas de uma conquista

11

Herdeiros diretos dos sonhos de brasileiros como Monteiro Lobato, Eusébio Rocha,
Barbosa Lima Sobrinho e tantos outros que lutaram por um projeto de país inde-
pendente política e economicamente, nós, pe-
troleiros, tivemos como missão tornar reais
tais desejos de um Brasil livre e soberano.

Encontrar petróleo, abastecer o país, desen-
volver tecnologia de ponta, explorar águas ul-
traprofundas em busca de óleo e tornar a com-
panhia a maior empresa do Brasil foi o que
fizemos nos últimos 50 anos – e continuare-
mos a fazer.

Superamos inúmeros desafios. Como em-
presa de petróleo, nos tornamos motivo de orgulho, referência e excelência para o
país nas áreas de pesquisa, exploração, refino e distribuição. Essa trajetória – to-
dos hão de concordar – não pode ficar sem registro. E quem melhor do que aque-
les que ajudaram a construir a Petrobras para contar um pouco dessa história, de
sua própria história? Petroleiros de ontem e de hoje são, portanto, os protagonis-
tas desse registro – uma homenagem e um agradecimento aos trabalhadores nes-
te ano simbólico em que a Petrobras completa seu cinqüentenário.

Pensamos ter conseguido fazer uma boa síntese de nossas diferenças, sejam
elas de formação profissional, regionalismos ou ideologias. Essa é a razão de, por
meio do Conselho Gestor, a Companhia e o Sindicato dos Petroleiros Unificado de
São Paulo terem se unido para tornar realidade o projeto Memória dos Trabalhado-
res Petrobras, uma parceria até então inédita.

Lançamos agora o Almanaque, uma amostra significativa de depoimentos dos
empregados colhida nos últimos meses. O projeto engloba também o Museu Virtu-
al, que abriga a pesquisa de forma mais completa e permite a inclusão de novas
histórias. A idéia é manter uma interação constante, segundo a qual o visitante
ou o leitor fique à vontade para expressar suas idéias. Dentro dessa filosofia, os
depoimentos expostos neste livro não refletem necessariamente as posições da
Petrobras, dos sindicatos ou do Conselho Gestor. São depoimentos assinados e
reproduzem a visão dos trabalhadores. Coube ao Museu da Pessoa – empresa con-
tratada para empreender este projeto – a seleção, a edição e a organização desses
registros.

Optamos pelo formato Almanaque, apropriado à leitura leve e prazerosa, que
sinaliza para o caráter afetivo e despretensioso da obra – bem mais um convite ao
diálogo e à expressão de novos pontos de vista do que uma história factual da
Companhia.

Petroleiro(a), receba este Almanaque e dedique a ele o mesmo carinho que você
dedica a seu trabalho. O trabalho do dia-a-dia que, como um pilar de construção,
contribuiu – e contribui – para erguer, com a grandeza do esforço coletivo, este
marco de sucesso na história brasileira: a Petrobras.

Outubro de 2003
Conselho Gestor
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Monteiro Lobato durante a visita à sonda Wir-

th, utilizada para a perfuração do poço Araquá-

Xarqueado, São Pedro (SP), no final dos anos 20

Esta é uma história de sucesso. Uma história construída por mãos
anônimas de homens e mulheres ousados e persistentes, aventu-
reiros e visionários, que, perseguindo um sonho, ergueram a mai-
or empresa do Brasil e a 12ª companhia petrolífera do mundo, a
Petrobras.

Pré-história (1864– 1938)
Apenas cinco anos após a primeira perfuração de um poço de pe-
tróleo, nos Estados Unidos, o Império Brasileiro concedia, em
1864, o direito de prospecção e lavra, em Camamu (BA), ao inglês
Thomas Denny Sargent. No entanto, a produção de petróleo, nes-
se período, pouco evoluiu, levando o presidente Getúlio Vargas,
preocupado com a crescente dependência da importação, a criar,
em 29 de abril de 1938, o Conselho Nacional do Petróleo (CNP),
com atribuição de analisar os pedidos de pesquisa e lavra de jazi-
das de petróleo, regular as atividades de importação, exportação,
transporte, distribuição e comércio de petróleo e seus derivados e
o funcionamento da indústria do refino. As jazidas de petróleo
passaram a constituir patrimônio nacional, e o abastecimento na-
cional de petróleo foi considerado de utilidade pública.

Nos tempos do CNP (1938–1953)
Em 1945, o presidente Eurico Dutra instalou a Assembléia Consti-
tuinte, encarregada de redigir a nova Constituição, que passou a
prever a participação de “sociedades organizadas no país” na ex-
ploração do petróleo. Um ano depois, o CNP constituiu uma co-
missão destinada a preparar o texto de um anteprojeto revendo as
leis referentes à pesquisa e à lavra, de maneira a ajustá-las à nova
Constituição. Crescia a polêmica sobre a melhor política a ser

adotada pelo país: a defesa do regime do mono-
pólio estatal ou a tese favorável à participação da
iniciativa privada. Concluído o trabalho da co-
missão, o documento, que permitia a participa-
ção de grupos estrangeiros na prospecção e lavra,
foi enviado ao Congresso e, após acirrada discus-
são entre “nacionalistas” e “entreguistas”, acabou

rejeitado e arquivado.
Menos de um ano depois de assumir pela

segunda vez o governo, o presidente Getúlio
Vargas enviou ao Congresso, em 6 de dezem-
bro de 1951, projeto de lei destinado a criar a
Petrobras, que previa a participação do capi-
tal privado e público, a natureza da empresa
(sociedade de economia mista) e a definição
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de suas relações com o CNP, mantido como ór-
gão supervisor da política petrolífera nacional.
A esta altura, fortalecia-se a mobilização da opi-
nião pública em torno da campanha “O Petróleo
É Nosso”. Pressionado, Vargas decidiu reformular
o projeto original. Depois de exaustivos debates
no Parlamento, a nova redação, que apresentava
mais de 150 emendas, das quais uma, de autoria
do deputado trabalhista Euzébio Rocha. Em 3 de
outubro de 1953, Vargas sancionou a Lei 2004, ins-
tituindo o monopólio estatal na pesquisa e lavra,
refino e transporte do petróleo e seus derivados,
criando, para exercê-lo, a Petróleo Brasileiro S/A –
Petrobras, sociedade por ações, de economia mis-
ta, com predominância obrigatória de capital subs-
crito pela União. Em 1963, o monopólio foi amplia-
do, passando a abranger as atividades de importa-
ção e exportação de petróleo bruto e seus derivados.

O “ouro negro”
As primeiras tentativas de encontrar petróleo no
Brasil, iniciativa de particulares, eram amadoras e
desorganizadas. Mas, entre 1892 e 1897, Eugênio
Ferreira de Camargo, um rico fazendeiro paulista,
obteve uma concessão na região de Bofete (SP) e,
entusiasmado, importou uma sonda completa e
toda uma equipe dos Estados Unidos. Nesse pe-
ríodo, perfurou o que é considerado o primeiro
poço de petróleo de nosso país, que, apesar de ter
alcançado 488 metros de profundidade, só en-
controu água sulfurosa. As dificuldades eram
imensas, porque faltavam recursos, equipamen-

tos e pessoal qualificado. A primeira sonda-
gem oficial, ou seja, realizada por um órgão
público, ocorreu em 1919, na região de Ma-
rechal Mallet (PR): o poço chegou a 84 me-
tros de profundidade, mas foi abandonado
no ano seguinte.

Em 1931, o escritor Monteiro Lobato retor-
nou entusiasmado de uma viagem aos Esta-
dos Unidos e passou a defender a soberania
nacional na questão do petróleo, através de
artigos para jornais, palestras e publicação de
livros, como O escândalo do petróleo e O poço do
Visconde. Em 1939, Oscar Cordeiro e Manoel Iná-
cio Bastos finalmente descobriram petróleo em
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Lobato (BA). Mesmo sendo considerada subcomercial,
a descoberta incentivou novas pesquisas do CNP na
região do Recôncavo Baiano. Em 1941, um dos poços
perfurados deu origem ao campo de Candeias, o pri-
meiro a produzir petróleo no Brasil.

Em 1953, época da criação da Petrobras, a produção
nacional era de apenas 2.700 barris por dia, enquanto
o consumo totalizava 170 mil barris diários, quase to-
dos importados na forma de derivados. A partir de
então, a nova companhia intensificou as atividades
exploratórias e procurou formar e especializar seu cor-
po técnico, para atender às exigências da nascente
indústria. O esforço permitiu o constante aumento das
reservas, primeiro nas bacias terrestres e, a partir de
1968, também no mar (onde a primeira descoberta, o
campo de Guaricema, no litoral de Sergipe, aconteceu
em 1969). Em 1974, ocorreu o grande marco na histó-
ria da empresa: a descoberta do campo de Garoupa, a
primeira na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Ja-
neiro. Posteriormente, a partir de meados da década de
80, a Petrobras direcionou suas atividades de explora-
ção sobretudo para as regiões de águas profundas da
Bacia de Campos, culminando com descobertas de cam-
pos gigantes, como Marlim, Albacora, Barracuda e Ron-
cador. Hoje, a Bacia de Campos é a maior província pro-
dutora de petróleo do país e uma das maiores em águas
profundas do mundo.

Ao ser criada, a Petrobras decidiu também ampliar
o parque de refino então existente – formado por uma
refinaria em operação, outra em construção, além de
cinco particulares –, para reduzir os custos de impor-
tação de derivados de petróleo. Assim, foi montado
um parque com onze refinarias no Brasil e duas na
Bolívia. Hoje, a Petrobras é uma sociedade anônima
de capital aberto que, junto com suas subsidiárias –
Transpetro, Refap S/A, Petrobras Distribuidora, Gaspe-
tro e Petroquisa, que compõem o Sistema Petrobras –,
atua de forma integrada (do poço ao posto) e especi-
alizada nos seguintes segmentos relacionados à in-
dústria do petróleo: exploração e produção; refino, co-
mercialização e transporte; distribuição de derivados;
gás natural e petroquímico. Com a abertura do mer-
cado brasileiro a outras empresas, a Petrobras é hoje
uma corporação internacional de energia. Através da
Área de Negócios Internacionais, a companhia atua
em outros oito países da América e África, onde utili-
za tecnologia de ponta desenvolvida no Brasil pela em-
presa.

A Petrobras tem como responsabilidade específica
contribuir para o desenvolvimento do país.

Gás, o
combustível
“limpo”
O gás é a porção do petró-
leo que se apresenta na
natureza na fase gasosa.
Durante muito tempo, foi
tratado como produto in-
ferior, mas, a partir da dé-
cada de 70, passou a ser
usado como combustível
alternativo, numa tendên-
cia estimulada pelas cri-
ses internacionais que au-
mentaram muito os pre-
ços do óleo cru nos merca-
dos mundiais. Hoje, o gás
é considerado um com-
bustível nobre por causa
das muitas vantagens de-
correntes de sua utiliza-
ção, como a preservação
da qualidade do ar, a pos-
sibilidade de substituir
qualquer fonte de energia
convencional e o fato de
ser um produto acabado –
já está pronto para a utili-
zação, quando extraído –,
não necessitando de esto-
ques e permitindo redu-
ção de custos.

Dois grandes projetos
estão sendo desenvolvi-
dos atualmente pela Pe-
trobras. Um é a geração de
energia elétrica para a Re-
gião Amazônica, utilizan-
do gás natural produzido
nos campos de Urucu e
Juruá, no Alto Amazonas,
que serão transferidos
para Coari, no rio Soli-
mões, através de um ga-
soduto de 280 quilôme-
tros, e para Manaus, atra-

1515



vés de outro gasoduto com 420 quilômetros de extensão. Também faz parte do
projeto um gasoduto de cerca de 500 quilômetros de extensão de Urucu para
Porto Velho (RO). O outro grande projeto é o Gasoduto Bolívia–Brasil, que, esten-
dendo-se por 3.150 quilômetros, atravessando os Estados do Mato Grosso do Sul,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai fornecer cerca de 30
milhões de metros cúbicos de gás natural. O empreendimento é o primeiro mo-
delo empresarial de parceria da Petrobras com participação de empresas priva-
das internacionais, de países como a Austrália, México e Reino Unido, entre ou-
tros. Como última grande descoberta da Petrobras na área de gás, em 2003, temos
a descoberta na Bacia de Santos de 419 bilhões de m3 de gás natural.

Responsabilidade social
A Petrobras tem investido, nos últimos
anos, na implantação de um programa de
excelência no gerenciamento ambiental e
de segurança operacional para garantir a
segurança de suas instalações, a redução
dos riscos ambientais e contribuir para o
desenvolvimento sustentado.

Nas fases de perfuração e produção, os
cuidados maiores são com o lançamen-
to de resíduos, além da prevenção e do
controle de acidentes nos poços. No
transporte de petróleo e derivados, a

preocupação é com a adoção de medidas preventivas
e de controle, para evitar derrames de óleo. Nas refi-
narias, a Petrobras tem desenvolvido e implantado sis-
temas de tratamento para todos os efluentes poten-
cialmente poluidores: chaminés, filtros e outros dis-
positivos e instalações que evitam a emissão de ga-
ses, vapores e poeiras tóxicas para a atmosfera. Os des-
pejos líquidos são tratados por processos físico-quí-
micos e biológicos antes de serem lançados nos rios
ou no mar. Os resíduos sólidos são reciclados para uti-

lização própria ou venda a tercei-
ros. Os não reciclados são tratados
em unidades de recuperação de
óleo e de biodegradação natural,
nas quais microorganismos do solo
degradam os resíduos sólidos. Ou-
tros resíduos sólidos são enclausu-
rados em aterros industriais cons-
tantemente controlados e monitora-
dos.

A Frota Nacional de Petroleiros tem
conseguido uma acentuada redução
de ocorrências que resultam em po-Cinema Odeon BR na Cinelândia

Crianças participando da Horta Comunitária



Atleta do Projeto Força Olímpica

Grupo Corpo durante espetáculo “O

luição do mar, tendo sido apontada por publi-
cações internacionais como a frota que apre-
senta os menores índices de poluição no mun-
do. A Petrobras também mantém centros de pre-
venção, controle e combate à poluição do mar
por óleo em todos os seus terminais marítimos.
Em parceria com várias universidades brasilei-
ras, realiza ainda programas de monitoramen-
to ambiental nas Bacias de Campos e de San-
tos, para avaliar eventuais impactos ambien-
tais decorrentes de suas atividades.

Todo esse investimento tem diminuído mui-
to o volume de óleo vazado em todas as suas
atividades no país. O mesmo tem acontecido em
relação à taxa de freqüência de acidentes com
afastamento do trabalho. A revisão de processos,
da modernização da infra-estrutura e a preocupa-
ção com a qualificação dos empregados tem tam-
bém colaborado para isso.

Na área de educação ambiental, a Petrobras pa-
trocina o projeto Baleia Jubarte, no arquipélago de
Abrolhos (BA), o Projeto Golfinho Rotator em Fer-
nando de Noronha; o Projeto Baleia Franca (SC),
se estendendo por todo litoral sul e o Projeto Pei-
xe-Boi com sede em Itamaracá (PE). Apóia também
projetos do Ibama como o Projeto Tamar, de prote-
ção das tartarugas marinhas, com sede na Praia
do Forte (Ba). Com o Instituto de Pesquisas do Jar-
dim Botânico participa do Projeto Mata Atlântica,
para estudo, conhecimento e restauração da floresta
atlântica no Rio de Janeiro. Além disso, apóia o
projeto que lançou larvas de caranguejo tipo uçá
em manguezais no Rio de Janeiro e no Paraná.
Na área social patrocina, por exemplo, o Progra-
ma de Criança – de complementação escolar que
existe há 22 anos, e acontece em nível nacional,
e o Projeto Costureiras do Caípe (Ba). A Petro-
bras vem desenvolvendo uma estratégia de atu-
ação voltada para o fortalecimento das políti-
cas públicas de combate à miséria. O Programa
Petrobras Fome Zero consolida a nova visão da
companhia de colocar sua tecnologia e força
de trabalho à disposição do bem-estar da po-
pulação. As principais ações terão enfoque na
educação, geração de emprego e renda.

A Petrobras é uma das empresas que mais
investem em projetos sociais, culturais, esporti-
vos, nascidos de iniciativas da sociedade civil e que
tenham potencial para contribuir para o bem-estar da
população.

Crianças com tartarugas do projeto Tamar
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Maria Augusta Tibiriçá Miranda, São Paulo (SP), 1917
Médica Aposentada

Tudo começou em 47 com as palestras sobre a questão
do petróleo, do general César Obino, presidente do Clu-
be Militar. Ele, o general Henrique Cunha e o brigadeiro
Francisco Teixeira, que eram da comissão cultural, su-
geriram que se abrisse a discussão. E a diretoria convi-
dou o general Juarez Távora, que na palestra se mostrou
entreguista, e o marechal Horta Barbosa, que apresen-
tou e defendeu a tese do monopólio estatal do petróleo.

A Liga Antifascista da Tijuca, no dia 4/4/1948, fez um
ato na ABI e lançou a idéia do Centro de Petróleo. No
mesmo dia já se reuniu a comissão organizadora. Eu
estava na comissão. Sou sócia-fundadora do centro que
desencadeou o movimento em todo Brasil. No dia 21/
4, em grande ato no Automóvel Clube, nós já tivemos a
alegria de ver lançado o Centro Nacional de Estudos
de Defesa do Petróleo. Um ano depois, por proposta do
general Raimundo Sampaio, seu nome foi ampliado pra
Centro de Estudos de Defesa do Petróleo e da Econo-
mia Nacional. Era para ser mais abrangente, defender
Amazônia, minério etc.

Nosso movimento parecia que tinha fermento, se
multiplicava. Logo que nós nos constituímos, foram
sendo criados vários Centros nos Estados. Eu fui de-
signada pra ir a São Paulo. Criei o Centro Paulista a
partir do núcleo estudantil do Centro XI de Agosto e,
pouco tempo depois, o centro se lançava no Theatro
Municipal. Lotado. E saíram em passeata já pelas ruas.
Então, foi um momento realmente muito grande.

Logo que o general, depois marechal, Horta Barbosa
lançou sua tese, os estudantes reconquistaram a pra-
ça pública. Mas foi uma campanha toda ordenada, or-
ganizada. E os estudantes foram os pioneiros. Foram
pra rua. E depois no centro: os presidentes da UNE eram
sempre presidentes de honra no centro. E também os

18

O petróleo é nosso!
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militares do Clube Militar que lançaram, afinal, a cam-
panha durante a gestão de César Obino. Mas havia essa
integração. E o Centro de Petróleo como ficou conhe-
cido foi realmente o coordenador em nível estadual e
nacional da campanha “O Petróleo É Nosso”, que dura
até hoje. E eu tenho três causas a que eu atribuo a
vitória, que não foi fácil. Fomos tiroteados. Houve pri-
sões, mortes.

As três causas. Uma é um objetivo definido que uni-
ficou todas as correntes de opinião: era a luta pelo
monopólio estatal do petróleo. Segundo: um caráter
rigorosamente suprapartidário. Não era apartidário,
porque os dois partidos oficialmente apoiavam, os
outros liberaram pra quem quisesse vir, nós tínhamos
elementos de quase todas as correntes. Então, era ri-
gorosamente suprapartidário. E terceiro, importantís-
simo: a organização. Aqui no Rio, que era o Distrito
Federal na época, era o Centro Nacional e ao mesmo
tempo Centro do Rio de Janeiro. E cada Estado tinha o
seu centro. E foram se criando, rapidamente, comis-
sões de bairro, de empresa, femininas, de fábricas,
camponesa.

Friamente, eu posso analisar que esta foi a maior
página da história do Brasil em profundidade, em tem-
po de duração, em abrangência, em justeza e vitória.
Foi uma campanha de oito anos de trabalho diuturno.
Não houve outra.

Derivados dopetróleo
Durante a campanha “OPetróleo É Nosso”, me ca-sei com o secretário-geraldo Centro de Petróleo,Henrique Miranda. E fo-ram nascendo os filhos. Aminha filha diz: “Nós so-mos derivados do petró-leo.” Quando quero melembrar de um fato, deum congresso, de umaconvenção, eu ficava pen-sando: “Ah, eu estava es-perando fulano. Não, euviajei grávida

do sicrano.”
Maria
Augusta
Tibiriçá

História
Um dia eu estava passando com o general Felicíssimo Cardoso Pena em frente à

Galeria Cruzeiro. Na frente funcionava o jornal O Radical. E eu comentando com ele:

“Olha, general, estamos aqui, vamos aproveitar, vamos fazer uma visita.” Porque a

gente tinha que furar a imprensa. Subimos. Veio fotógrafo e eu estava com uma bar-

riga, grávida. Muito grávida. Eu ficava exageradamente grávida. E veio fotógrafo e

tudo e eu e ele. Fotografaram e no dia seguinte éramos primeira página. Manchete:

“Encham os seus cárceres, mas os patriotas lutarão pelo petróleo.”

Maria Augusta Tibiriçá 19

Hino da Liga de
Emancipação Nacional
(composição de Rafael de Carvalho)

Convenção, convenção, convenção,

pela emancipação nacional.

Convenção, convenção, convenção

repete o povo confiante e triunfal.

Convenção, convenção, convenção

não mais traidores, entreguistas ou tiranos,

o Brasil há de ser dos brasileiros

e não será colônia de americano.

Maria Augusta Tibiriçá, Barbosa Lima Sobrinho, ao centro, e Ricardo Maranhão a

direita, em ato na ABI contra as privatizações, 22/5/98
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Respingando em
Getúlio Vargas

Poema do petróleo brasileiro

Petróleo do Brasil,

Jorra violento!

Desperta o mar!

Desperta o vento!

Vendo-te jorrar!

Ouro negro caboclo,

Liberta-te da terra que te encerra!

Abandona este solo carcereiro,

Quebra os grilhões,

Negro prisioneiro!

E se não queres voltar ao cativeiro,

Teme o estrangeiro

Que veio te buscar!

Sangue negro do Brasil!

Rompe estas veias,

Por onde corres, aprisionado.

Demonstra ao mundo

Tua força incrível.

Mostra que és invencível

Aos moços mal despertados!

Serpente negra, de coleios rudes,

Saltas da moita em que estás escondida!

E surge,

Altiva e poderosa,

Escancarando as fauces venenosas,

Aos homens louros,

Que só pensam em ouro,

Te querem domar!

Povo!

Apressa-te para a luta!

Caboclo!

Entufa o peito trigueiro!

Ergue o busto brasileiro,

Num rompante varonil!

Desperta, Pátria gigante!

Acorda mocidade!

Que o sangue negro nas veias do atlante,

É liberdade nas mãos do Brasil!

Waldir Freitas Oliveira, Correio da Bahia, 29/6/2003

Dirigindo
para o Sr. Ilton
O Ilton Valença foi dirigente
sindical na época da campa-
nha “O Petróleo É Nosso”. Ele
me contou que foi designado
um tenente do Exército pra
dirigir um jipe pra eles saí-
rem pelo interior do Rio de
Janeiro, fazendo a campa-
nha do “O Petróleo É Nos-
so”, falando pra centros es-
tudantis e prefeituras. E
esse tenente era o futuro
general Ernesto Geisel. Ele
foi o motorista do Ilton
durante um mês correndo
o interior.

Armando Ramos
Tripodi, Salvador (BA),

Sinésio Pereira dos Santos, Salvador (BA), 1924

Ouvi falar do petróleo ainda criança, era em Lobato,
próximo à linha férrea. Vivíamos sempre na ribeira
e ali morava o Manuel Inácio Bastos, que eu conheci de vista, porque eu via sempre da

janela lá de casa. E conheci Oscar Cordeiro, pessoalmente. Manuel Inácio era
engenheiro civil, topógrafo e geólogo autodidata, se dedicava muito à pesqui-

sa de petróleo. E certa feita, um funcionário, Candunga, chegou pra Oscar
Cordeiro, sabendo que Oscar Cordeiro vivia essa vida de pesquisar petróleo,
e aconselhou o Cordeiro a examinar a água das cisternas daquelas casas lá
do bairro de Lobato, que era uma água que ninguém bebia e não suportava

o cheiro, porém essa água eles se serviam dela pra botar em candeeiros, pra
iluminar suas residências, daí é que nasceu a história de se furar poço de pe-

tróleo no Lobato. Recordo-me também quando Getúlio Vargas foi ver um poço de
petróleo e lá tomou uma salpicada
de petróleo e se sujou todo. Foi pre-
ciso alguém emprestar roupa a ele,
pra ele poder retornar para o Rio de
Janeiro.

O presidente Getúlio Vargas cumprimenta Ha-

roldo Ramos da Silva, posteriormente diretor da

Petrobras, Refinaria de Mataripe (BA), 1952
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Monteiro Lobato (1882–1948), o pai da Turma do

Pica-Pau Amarelo, todo mundo conhece. Mas, o

outro Monteiro Lobato, o visionário que sonhou

com um Brasil rico, industrializado, independen-

te... Esse é menos falado. O escritor fundou, em

1931, a Companhia de Petróleo do Brasil, porque

tinha certeza de que o país possuía enormes re-

servas. Isso, numa época em que todas as tenta-

tivas de prospecção eram desencorajadoras. Em

1936, publicou um dossiê, intitulado O escânda-

lo do petróleo, que esgotou várias edições, antes

que o governo o proibisse e o recolhesse. Em 1937,

publica O poço do Visconde, onde reafirma sua

crença no petróleo jorrando no Brasil. Em 1941, é

preso pelo governo de Getúlio Vargas, permane-

cendo detido por quatro meses.

O QUE É O PETRÓLEO?

O petróleo é um combustível formado pela ação da própria natureza, que transformou em óleo e gás restos de animais e plantas depositados no

fundo de antigos mares e lagos há milhões de anos. Com o tempo, outras camadas foram se depositando sobre esses restos de animais e

plantas, causando pressão e calor. Por isso, o petróleo só é encontrado onde ocorreu essa

acumulação de material orgânico, as chamadas bacias sedimentares. Já os “vazamentos”, ou

seja, o petróleo encontrado na superfície, ocorrem quando, gerado nas profundezas do subso-

lo, não encontra por seu caminho um reservatório devidamente protegido onde possa se acu-

mular. O petróleo também pode ser extraído de uma rocha chamada xisto.

Confronto de teses
Heitor Manuel Pereira, Recife (PE), 1925

Monteiro Lobato ajudou muito a juventude a
pensar no problema de petróleo. E eu li toda
a literatura daquela época sobre petróleo. Aí
veio a briga entre duas teses no Brasil, porque

as grandes companhias de petróleo
naquela época eram sete. Chamadas

Sete Irmãs. E não interessava à essas
companhias que se descobrisse mais
petróleo no mundo. Porque o que elas
tinham no momento era suficiente.
Então, desenvolveram campanha in-
tensa de que no Brasil não tinha petró-

leo. Aí nessa época a discussão alcan-
çou a área militar. E um general que foi
da Coluna Prestes, Juarez Távora, que fez
a revolução de 30, defendeu uma tese de
que realmente o Brasil não tinha capaci-
dade nem técnica, nem financeira, nem
econômica pra desenvolver uma pesqui-
sa de petróleo. Um outro general, que de-
pois foi promovido a marechal, chamado
Horta Barbosa, dizia: “O petróleo ou é do
Brasil ou é das grandes companhias.” É a
chamada Tese de Horta Barbosa, que foi
empolgando toda a sociedade. Foi daí que
apareceu o movimento “O Petróleo É Nos-
so”. E nós, como estudantes em Pernam-
buco, nos engajamos nesse movimento.
Foi feita uma campanha nacional como
nunca se tinha visto na história do Brasil.





                Paraná
Santa Catarina
        Rio Grande do Sul



Refap S/A
Refinaria Alberto Pasqualini
A Refap foi constituída em janeiro de 2001 como parte da troca
de ativos entre a Petrobras e a Repsol-YPF. Ela opera a refinaria
que iniciou sua produção em 16 de setembro de 1968 e cujo nome
homenageia o senador gaúcho Alberto Pasqualini (1901–1960),
relator do projeto de criação da Petrobras, em 1953. A refinaria
está instalada nas terras da antiga Fazenda Brigadeira e preser-
va a casa-sede, uma construção do início do século XX.
Localização: Canoas (RS)
Área: 5,7 km2

Principais produtos: óleo diesel, nafta petroquímica, gasolina,
GLP, querosene de aviação, óleos combustíveis, bunker para na-
vios, querosene, asfaltos e solventes
Capacidade instalada: 189 mil barris/dia
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Six
Unidade de Negócio da
Industrialização do Xisto
A Six iniciou suas operações em 1954, no Vale do Paraíba, em
São Paulo. Três anos depois, foram realizados os primeiros tes-
tes com o xisto da formação de Irati, no Paraná, uma das maiores
reservas mundiais do mineral. Em 1972, foi construída a primei-
ra usina de processamento no Estado, a 140 quilômetros de Curi-
tiba. Em 1991, a entrada em operação do módulo industrial repre-
sentou a consolidação da tecnologia nacional de extração do
xisto. Dois anos depois, foi implantado o parque tecnológico.
Localização: São Mateus do Sul (PR)
Área: 7,6 km2

Principais produtos: nafta industrial, GLP, óleo e gás combus-
tíveis e enxofre

2

3

25

Repar
Refinaria Presidente Getúlio Vargas
A Repar começou a ser construída em 1973 e entrou em operação no dia 27
de maio de 1977. Responsável por cerca de 12% da produção nacional de
derivados de petróleo, a refinaria destina 85% de seus produtos aos Estados
do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além da região sul de São
Paulo. Os demais 15% completam o abastecimento de outras regiões ou são
exportados.
O petróleo usado pela Repar na produção de derivados vem, em sua maior
parte, da bacia de Campos (RJ). Ele é levado em navios até o Terminal de
São Francisco do Conde (SC) e de lá é bombeado até a refinaria por um
oleoduto com 117 km de extensão.
Localização: Araucária (PR)
Área: 10 km2

Principais produtos: GLP, gasolina, óleo diesel, óleos combustíveis, quero-
sene de aviação, asfaltos e nafta
Capacidade instalada: 196 mil barris/dia



Paraná / Santa Catarina
Em 1962, com a criação da Associação Profissional dos

Trabalhadores nas Indústrias de Petróleo no Estado do

Paraná, tinha início a história da organização dos

petroleiros do Paraná e Santa Catarina. Um ano depois, a

entidade consegue a equiparação salarial com os

trabalhadores da Petrobras de outros Estados. Em 1964,

com o golpe militar, a luta é interrompida: o presidente

da entidade é preso e seis diretores são demitidos.

Durante 19 anos o Sindipetro fica nas mãos de um dos

integrantes da junta de intervenção. Em 1981, forma-se

um grupo de oposição à diretoria. Após diversas ações,

entre elas uma greve de fome em 1982, finalmente a

chapa de oposição saiu vitoriosa, inaugurando, em 1984,

uma nova fase na vida sindical. No ano seguinte, ocorre

a filiação à CUT. O Sindipetro se destacou ainda na luta

pela Assembléia Constituinte livre e soberana (85–86) e

na greve geral de 1985.

26

Sindipetros do Sul



Rio Grande do Sul
A história do movimento petroleiro no Rio Grande do Sul

tem início em 1962, com a fundação da Associação

dos Empregados da Petrobras no Rio Grande do Sul,

transformada, no ano seguinte, em sindicato. As

primeiras ações giraram em torno da luta pela

encampação pelo governo das refinarias privadas. Com o

golpe militar, o sindicato sofreu intervenção, diretores

foram demitidos e perseguidos. Somente em 1967, depois

de diversas ações e uma greve de fome, uma chapa de

oposição assumiu a direção do sindicato, ensaiando uma

rearticulação. No final da década de 70 e início de 80, o

Sindipetro volta a atuar. É nesse período que ganha força

a luta em defesa da Petrobras e do monopólio – que com

a Constituinte ganha status de comissão permanente. Em

84, o Sindipetro participou do congresso de fundação da

CUT-RS, embora apenas na década de 90 tenha se filiado.

27
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A segunda geração

Rubens Antonio Zatta, Caçador (SC), 1954
Vigilante Aposentado/Repar

dos Zatta chega à empresa

Lorentino, o filho da norma
Eu faço parte da Petrobras até no sobrenome.Dentro da empresa existem as normas técnicas doAmerican Petroleum Institute. O meu sobrenome, API,é a sigla. Aí o pessoal brinca: “Ô filho da norma.”Lorentino Api, Xaxim (SC), 1953 – Supervisor daManutenção/Repar

Eu era torneiro mecânico, tinha feito Senai. Quando saí do último traba-
lho, vim procurar emprego na Petrobras, me falaram que aqui tinha

bastante vaga. Pra mim, Petrobras era posto de gasolina. No setor de pes-
soal, explicaram que só contratavam por concurso e o único aberto era pra vigilante.
Quando vi, estava contratado como vigilante. Estranhei trabalhar de noite, fazer
turno. Não dormia bem de dia.

Quando cheguei me espantei. Eram 13 mil pessoas trabalhando na obra. Come-
cei numa época que tinha muita chuva, barro pra todo lado. Multidão de gente,
parecia um formigueiro. Eu não tinha nem uniforme pra trabalhar. Deram um
revólver, que coloquei pra dentro da camiseta. A gente fazia ronda e cuidava dos
postos de entrada.

Ano passado, dois filhos meus entraram aqui. Os Zatta vão continuar mais um
tempo trabalhando na Petrobras. Lá em casa a mulher parou um tempo de lavar
os meus uniformes, agora tá lavando os dos filhos. E o pessoal continua tendo
que fazer silêncio durante o dia, pra que possam trabalhar à noite.
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Maria Elisabete Yang, Carazinho (RS), 1951
Engenheira Aposentada/Repar

Cheguei na refinaria e o superintendente, por coinci-
dência, também era gaúcho. “Muito prazer, você está
vindo da mesma universidade que eu”, ele me disse.
Depois, perguntou: “Pra que time você torce?” No Rio
Grande do Sul, as torcidas se dividem entre Grêmio e
Internacional. Eu disse: “Sou gremista.” Ele respondeu:
“Ainda bem.” Comecei bem: acertei no superintenden-
te, na escola e no time de futebol.

Na área industrial, não tinha banheiro feminino. Como
eu era engenheira civil, fiz algumas reformas e na casa
de controle do processo foi criado um banheiro femini-
no. Na oficina de manutenção também não tinha ba-
nheiro feminino. Eu dividia o banheiro com o chefe.

Estava há 13 anos na área de projetos e queria pro-
gredir, mudar de área, mas batia com uma certa men-
talidade machista de não colocar mulher na obra.
Quando mudei a primeira vez de área, o pessoal dizia:
“Pô, mas você vai no meio dos peões da oficina?” Eu
queria aprender, e já que estava numa oficina de cal-
deiraria, apesar de estar gerenciando contrato, dizia
“quero aprender a soldar”. Eu fazia absurdos, mas o
pessoal tinha paciência.

Milênios antes de Cristo, o petróleo já era

usado para embalsamar corpos, iluminar

e impermeabilizar casas e palácios, pavi-

mentar estradas e construir embarcações.

         Um certo capitão Vítor

Tinha o nosso Capitão Vitor, que era do Exército, reformado, chefe de segurança da

Repar. Vieram trabalhar aqui nossos irmãos nordestinos. Pessoas simples, que

faziam o serviço pesado e que, de vez em quando, enchiam a cara de cachaça – era a

forma de desabafar a tristeza, a saudade da família. Mas eles se indispunham um

com o outro e brigavam. Aí chamavam o Capitão Vitor. Ele reunia todos e dizia:

“Vocês estão fora da terra de vocês e, em vez de se unirem pra contar história da

terra de vocês, tão querendo matar uns aos outros! Fica todo mundo aí com a mão

pra cima!” Quando via, era peixeira, machadinha, garrucha. O Capitão tinha uma

sala com uma parede lotada de machadinha, garrucha, foice, estilete...

     Joaquim Paes Barreto de Andrade, Salvador (BA), 1933

 Contador Aposentado/Repar

Você sabia?
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6 de maio é o Dia do Engenheiro
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DE ONDE VEM A

PALAVRA

TRABALHO?

Trabalho vem do nome de um antigo

instrumento de tortura, tripalium

(latim), composto de três (tri) esta-

cas (pali). O Aurélio registra que tra-

balhar vem do latim vulgar tripalia-

re, “martirizar com o tripaliu” (ins-

trumento de tortura)...

Assembléia na porta da Repar, durante greve que durou de 26 de fevereiro a 21 de março de 1991

Conscientização
se dá no dia-a-dia

Anselmo Ernesto Ruoso Júnior, Tupanciretã (RS), 1972
Operador de Utilidades/Repar e Presidente Sindipetro
PR/SC

Minha unidade é a de Utilidades. Cuida de geração, trata-
mento de água, geração de vapor e de energia elétrica. Eu
estava aqui quando teve uma parada geral. Foi tétrico,
horrível. A nossa unidade é barulhenta, e de repente es-
tava um silêncio absoluto. Foi queda em um sistema elé-
trico e, embora tenha voltado na seqüência, caiu um ge-
rador junto e aí começou a parar tudo em cascata. Nem o
pessoal mais antigo conseguiu contornar. Havia pouca
gente pra fazer o serviço. E olha que quando eu entrei
aqui tinha o triplo de gente que tem hoje.

Eu contestei algumas normas da empresa. Havia um
procedimento com uma caldeira que, para fazer a inter-
venção em um equipamento auxiliar, desviavam a pro-
teção dela. Eu achava isso errado, contrariava até as nor-
mas que a própria empresa pregava. Comecei a discutir
e o negócio cresceu; veio pressão em cima de mim, che-
guei a levar advertência. Até que isso foi levado ao sin-
dicato, que se uniu à minha causa. Hoje o sistema está
alterado. Foi uma vitória pessoal.
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E ntrei na Petrobras em
71, na unidade de xisto.

A gente foi lá pra ajudar a
desenvolver o processo,
único no mundo, tecnolo-
gia nossa, brasileira. A gen-
te recebia americanos, ja-
poneses, franceses, todo
mundo vinha ver.

Eu fui um dos primeiros
a me filiar ao sindicato. Eu
nunca tive cargo, mas
sempre estive à frente nos
movimentos. Em nossa
primeira greve, em 1989,
nós ficamos num trevinho
de acesso pra unidade. Fi-
zemos uma consulta ao
DER e eles disseram: “A
faixa de domínio público
é do centro da rodovia até

20 metros [laterais].” Fui
em casa, peguei uma tre-
na, medimos e colocamos
os piquetes. Disse que ia
buscar uma barraca lá em
casa. Nesse meio tempo, a
Petrobras chamou reforço
policial e eles nos amea-
çaram: “Se vocês monta-
rem barraca nós vamos ti-
rar.” Falamos: “O senhor

A primeira greve

Escavação da jazida de xisto, em São Mateus do Sul (PR), 1960

a gente nunca esquece
Arnoldo Alexandre da Costa Filho, Joinville (SC), 1951
Operador de Processamento Aposentado/Six

não pode fazer isso, esta-
mos dentro de uma área
de domínio público.” Con-
seguimos duas ou três fil-
madoras, colocadas em
locais estratégicos. Mos-
tramos pro policial, “nós
vamos documentar essa
violência”. No fim, a gen-
te acabou negociando e a
barraca ficou.
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Combate é com o
Codorna

Carlos Wieland
Kirsten, o Codorna,
Curitiba (PR), 1955
Analista de Sistemas/Repar

C omecei numa empresa contratada, ministrando
cursos em programas que hoje nem se usa mais. De-

pois, quando rescindiu o contrato, algumas pessoas que
trabalhavam comigo montaram outra empresa e me con-
vidaram a ficar com eles. Em janeiro de 2002, saí dessa
empresa e montei a Codosoft, Codorna Soft House.

Na época do acidente no rio Iguaçu, a gente desen-
volveu um programa chamado Combate. Esse progra-
ma controla todas as informações decorrentes da
emergência. A área atingida é dividida em pontos pra
facilitar o acesso e a coordenação. No acidente do rio
Iguaçu houve uma dificuldade muito grande, porque
a comunicação não funcionava. Era muita gente en-
volvida. Então, a gente fez um sisteminha, que depois
cresceu. Controlava até informações de gente que che-
gava de outras unidades, táxi, hotel, celulares...

Socorro!
Certa vez chegou um cole-
ga no setor de transporte
com uma picape da refi-
naria que estava com o
pneu furado. Ele chegou,
eu o atendi, e ele me disse:

– Eu estou com o pneu
furado.

– Você já verificou se o
seu veículo tem o pneu
socorro, estepe?

– Não.
– Então, por gentileza,

dá uma olhadinha.
Foi e viu o pneu de so-

corro lá.
– Ótimo. Você verificou

também se tem chave-de-
roda?

– Não.
Foi lá olhou, voltou.
– Tem chave-de-roda.

– Agora só mais uma
pergunta: tem macaco?

– Não sei.
– Volta lá. Dá uma olha-

dinha.
– É, tem macaco.
– Então, meu amigo, com

chave-de-roda, macaco,
pneu de socorro é só trocar.

Rubens Ricardo Bohlen, Rio Azul (PR) – Assistente Técnico de Administração/Repar
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Claudecir Flores, Mandaguari (PR), 1956
Técnico de Operação/Repar

Fiz concurso pra Ultrafértil, que era uma
subsidiária da Petrobras. Na época, a Pe-
trobras precisava de operadores e apro-
veitou o cadastro de reserva da Ultrafértil,
então vim pra Repar. Uma das primeiras coi-
sas que eu observei foi o cardápio: “Nossa, como
aqui se come bem.”

Quando entrei, todas as fichas e controles eram
manuais. Com os primeiros computadores, houve
grandes mudanças. Inclusive, hoje na Repar tem
um sistema de supervisão de tancagem que eu e
um outro colega idealizamos. A automação foi
muito grande, tomou posto de trabalho. Éramos
dezessete, hoje somos dez por grupo.A t

ec
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Construção do tanque de armazenamento da Repar, 1972
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Os povos antigos já conheciam e até

utilizavam o petróleo em sua forma

natural 4 mil anos antes de Cristo.

Você sabia?

27 de novembro é o Dia do Técnico em Segurança do Trabalho
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trabalhar em Campos

O Negrinho do Pastoreio
– lenda gaúcha

Um  negrinho, escravo de um estancieiro rico e mau, perdeu a tropilha de cavalos

baios que pastoreava e, por isso, foi surrado barbaramente. Ainda sangrando, atira-

ram-no dentro de um formigueiro, onde morreu. Diz-se que aparece montando um

baio, à frente de uma tropilha, invisível, porém identificável pelo som, percorrendo

as campinas. É afilhado de Nossa Senhora e ajuda a encontrar objetos perdidos.

Geraldo M. Nepomuceno, São João del Rey (MG), 1959
Operador na Área de Destilação/Repar

Os primeiros poços de petróleo foram

escavados com pás e picaretas no fi-

nal do século XIX, em Baku, no Azer-

baijão (país da Ásia Central, ex-re-

pública soviética), atingindo profun-

didades máximas de 30 metros.
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Morar em Curitiba,

Quando eu estava na plataforma, em Campos, o
coordenador me procurou pra eu fazer um concur-

so. Mas como eu tinha desembarcado e a empreiteira
não tinha meu endereço, não me avisaram. Voltei pra
Curitiba, fiz concurso pra Ultrafértil e passei. Daquele
concurso, oito pessoas foram escolhidas pra trabalhar
na Repar. Eu fui um deles.

De 83 a 84 morei em Curitiba, trabalhando na bacia
de Campos. Saía daqui de ônibus ia até o Rio. Do Rio
pegava outro ônibus até Campos. Depois, helicóptero
até a plataforma. Trabalhava 14 dias. Às vezes chega-
va à tarde em Campos. Pegava um ônibus, chegava
meia-noite em Niterói. Dali outro ônibus, quando con-
seguia nesse horário um direto pra Curitiba ou pra São
Paulo. E de São Paulo pra Curitiba. Eram dois dias pra-
ticamente me deslocando.

Quando entrei aqui a gente tinha garantia de apo-
sentadoria especial, com 25 anos de trabalho. Hoje,
infelizmente, isso foi tirado e a gente tem que apo-
sentar igual a quem trabalha no escritório, longe de
ruído, produto químico perigoso...

20 de julho é o Dia do Revendedor de Petróleo

Você sabia?
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De “fiel de caixa”
a chefe do setor financeiro

Joaquim P. Barreto de Andrade, Salvador (BA), 1933
Contador Aposentado/Repar

Em julho de 57 fui trabalhar na ampliação da refinaria
de Mataripe. Eu era fiel de caixa em Salvador, lidava
com dinheiro, fatura, duplicata, fazia pagamento etc.

Quando acabou o serviço, fiquei desempregado e
fui pro Rio, onde o dr. Fernando Augusto Ramos Ri-
beiro, que eu conhecia lá de Mataripe, estava cons-
truindo o Terminal da Guanabara. Peguei o ônibus,
cinco dias e cinco noites. Quando finalmente encon-
trei o dr. Fernando, expliquei minha situação, ele cha-
mou o chefe do pessoal e disse: “Esse é o Joaquim,
trabalhou comigo na Bahia, bota ele pra trabalhar no

caixa.” Naquele tempo era um negócio fabuloso traba-
lhar na Petrobras. Existia mais amizade, considera-
ção, um ajudava o outro.

Cheguei no Paraná em 73. Não tinha nada, só fun-
dações, mato e lama. O restaurante era chamado de
mosqueiro, porque você tava comendo e disputando com
as moscas. Vim como subchefe do setor financeiro. De-
pois, quando meu chefe foi convidado pra trabalhar no
Rio, eu, um rapazinho lá do interior da Bahia, me vi gal-
gado a chefe na maior empresa da América Latina.

Susto na madrugada

Quando fui pro Processamento de Dados, trabalhei em muitas ma-

drugadas. Geralmente a gente ficava em duas pessoas a noite inteira.

Então, a gente estava trabalhando e falava de coisas sobrenaturais.

Numa ocasião, a gente estava saindo do setor, era de madrugada, e uma

moça, toda vestida de branco, apareceu correndo atrás

da gente, pedindo ajuda. Eu parei, esperando ela chegar

pra conversar. O meu colega debandou, saiu correndo.

Quando ela chegou, vi que era a mulher do café.

João Antonio Gavlak, Araucária (PR), 1958 –

Supervisor de Tecnologia da Informação/Repar
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Segundo a Bíblia, a vedação da Arca

de Noé foi feita com betume, termo

que representava, possivelmente,

petróleo obtido na superfície.

Você sabia?
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O pai, o filho
mais dois irmãos

O petróleo já chegou a ser usado como medicamento, curando cálculos renais, escorbuto,

cãimbras, gota, além de servir como tônico para o coração e remédio contra reumatismo.

Roni Anderson Barbosa, Porto União (SC), 1975
Operador na Área de Transferência e Estocagem/Repar e Presidente da CUT- PR

A partir de 99, o pessoal que estava no sindicato me convidou pra participar da
gestão. Na época do vazamento do rio Iguaçu, em 2000, houve a necessidade de

mais um dirigente, e eu saí liberado pro sindicato.
Todo o processo do neoliberalismo que veio na década de 90 fez com que a

empresa viesse como um rolo compressor pra cima. Teve uma greve que marcou
bastante, em 2001, cinco dias parados. Naquele ano, entregamos a pauta de rei-
vindicação no dia 30 de julho. Nossa data-base era em setembro, dia 1º. No dia 13
a empresa ainda não tinha respondido. Aí, a partir do dia 14 começamos a atrasar
o expediente, culminando com uma greve entre 24 e 28 de novembro. Mas houve
repressão, cassação ao direito de greve, ao direito de participar de movimentos.

É emocionante falar da Petrobras, até porque meu pai foi petroleiro. E meus dois
irmãos, somos em três, passaram em concurso no ano passado e estão trabalhando
na Repar. Um dos grandes sonhos do meu pai era ter vindo aqui na refinaria e
tirado foto com os três filhos. Ele faleceu no ano passado sem realizar esse sonho.

Você sabia? Por que 1o demaio é o Dia dosTrabalhadores?
No dia 1º de maio de1886, milhares de traba-lhadores iniciaram umagreve, em Chicago (Es-tados Unidos), pela re-dução da jornada detrabalho de 16 para oitohoras por dia. No dia 4,durante um comício,uma bomba explodiumatando policiais. Dezminutos depois, o con-flito generalizou-se,tendo como saldo 80pessoas mortas. Oitomilitantes foram con-denados à morte. NoBrasil, o feriado foi ins-tituído por decreto em1924, pelo presidenteArtur Bernardes.

Dirigentes do Sindipetro PR/SC, durante a greve de 1991
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O xisto fez bem
pra São Mateus

Oswaldo João Jasinski, São Mateus do Sul (PR),
1944 – Administrador Aposentado/Six

Indústria na região eram as pequenas serrarias, madei-
reiras, além da produção de mate. Entre 1950 e 1960, a
população decresceu. A chegada da Petrobras, no início
dos 60, fez diferença. Ao longo da permanência da em-
presa, muitos itens de infra-estrutura, como a rede de
água, foram implantados. A chamada Rodovia do Xisto
tem esse nome não é à toa. A cidade tinha um hospital
com a construção paralisada. O governo do Estado ter-
minou o prédio e a Petrobras equipou.

O xisto é uma atividade diferente no contexto da
Petrobras. É isolada dos grandes centros. Isso forma-
va um espírito de grupo muito forte na nossa unida-
de. A tecnologia que a Petrobras usa foi desenvolvida
em nossa unidade, que começou pequenininha, lá no
interior de São Paulo, fase-piloto. Depois, fase-protó-
tipo em São Mateus, nos anos 60, e a operação da cha-
mada usina-protótipo, em 72, dimensionada pra mil
barris por dia. No fim dos anos 80 se conseguiu mon-
tar e operar uma unidade maior, chamada de módulo
industrial. Multiplicou por quatro a nossa produção.

Sociologia do mate (1858)
“O símbolo da paz, da concórdia, do completo entendimento – o mate! Todos os

presentes tomaram mate. Não se creia, todavia, que cada um tivesse sua bomba e

sua cuia próprias: nada disso! Assim perderia o mate toda a sua significação. (...) É

uma espécie de serviço divino, uma piedosa obra cristã, um comunismo moral, uma

fraternização verdadeiramente nobre, espiritualizada!”

Robert Avé-Lallemant, naturalista francês, 1812–1884

De onde vem a expressão “bode expiatório”

“Bode expiatório” é aquela pessoa sobre quem sempre recai a culpa pelos erros dos outros. O

termo chegou até nós através da tradição judaica: um bode era “carregado” com os pecados do

povo e abandonado no deserto para expiar as culpas.

Você sabia?
Por ano, a Unidade de

Xisto recicla 4 milhões

de pneus velhos.

Vista aérea da SIX e São Mateus do Sul (PR), 1985
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Desde os oito anos sabia que ia

entrar na empresa

A primeira perfuração de um

poço de petróleo foi feita por um

ex-maquinista de trem, Edwin

Drake, em 1859, na Pensilvânia,

nos Estados Unidos, que produ-

zia 19 barris por dia.

Landfarming  é a técnica utilizada pela Re-

par e outras refinarias para tratar os resí-

duos oleosos, que são depositados em uma

área de terra do tamanho de quatro cam-

pos de futebol. A terra é tratada com ara-

dos e grades, como numa lavoura, e o pró-

prio solo faz a degradação dos resíduos.

Você sabia?

Meu interesse pela em-
presa vem da cam-
panha “O Petróleo É
Nosso”. Não existia te-
levisão naquela época

e meu pai era assíduo
ouvinte de rádio. Acom-

panhava, lá no Rio Grande do
Sul, os acontecimentos no centro do
país. Na criação da Petrobras em 54 –
eu tinha oito anos –, meu pai já fala-
va que eu deveria ir trabalhar na
companhia. Concluí o segundo grau
e fui a Porto Alegre cursar escola téc-
nica. A Refap estava em fase de im-
plantação e foi aberto um concurso. Fiz o concurso, fui
bem-sucedido e ingressei na fase de pré-operação da
Refap. Estive seis anos na Refap e 16 na Repar.

Na Petrobras existia uma preocupação pra que o em-
pregado se sentisse bem, tivesse auto-estima, vestis-
se a camisa com orgulho. Naquela época, a Petrobras
tinha uma postura gerencial em que havia um cuida-
do maior com as instalações físicas e com o efetivo
humano. Hoje as coisas são mais dinâmicas.

Natálio Laurindo Roncada,
Caxias do Sul (RS), 1946
Operador e Supervisor de
Refinaria/Repar
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Operadores em frente ao painel de controle de processos da Repar, em 1980

na informática

Em outros tempos...

José Seabra Moggi, que coordenava a ampliação de Mataripe, ficou horrorizado em

ver o pessoal da obra comer com a mão. Era tudo gente simples, oriunda da agricul-

tura. Ele mandou comprar garfo e deu pro pessoal. Um dia depois ele foi ver como

tavam comendo. Eles pegavam a comida na mão, botavam no garfo e depois na boca.

Joaquim Paes Barreto de Andrade – Contador Aposentado/Repar

Mário Luiz do Nascimento, Joinville (SC),
1958 – Engenheiro/Repar

Uma das coisas que é diferente das outras re-
finarias é que a Repar, em meados da década
de 70, foi projetada pra ter um computador de
processos, uma novidade até então. As informa-
ções diretamente do processo estavam disponí-
veis nesse computador e o operador as tinha
concentradas na telinha. Na época era uma ino-
vação muito importante.

Aqui dentro se criou um grupo responsável pela
manutenção desse sistema, um grupo que tornou
esse sistema disponível. Por ser um sistema pio-
neiro, tinha uma série de características que precisavam um estudo muito
grande pra mantê-lo operando. Com o advento dos microcomputadores,
por volta de 1986, e da ligação em rede, esse mesmo grupo desenvolveu
equipamentos que permitiram que as informações de processos passas-
sem pra uma rede de computadores. Uma iniciativa bastante ousada,
porque os próprios microcomputadores estavam começando e não se
falava muito em cada pessoa ter o seu microcomputador, ainda mais se
isso fosse pra olhar diretamente as informações de processos.
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O betume serviu como mate-

rial de construção nas pirâ-

mides do Egito, no Templo de

Salomão e nos jardins sus-

pensos da Babilônia.

Você sabia?
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Dalberto Tomaz da Silva, Andirá (PR), 1949
Supervisor de Manutenção/Repar

Em 84 desenvolvi uma parada da área de craqueamento, que é a 2200, e
tinha um caminho crítico no vaso 27, que é o 2227, que ia atrasar. Como
eu já tinha uma experiência de outras empresas, e eu era executante, me
jogaram naquele caminho crítico: “Olha, vocês têm 22 dias pra entregar
isso recuperado no local!” Eu tinha feito escola e tinha uma visão diferen-
te, que não tinha sido a Petrobras que tinha me dado. Eu falei: “Vamos
fazer um trabalho assim, assim, que vai dar certo!” De 22 dias eu reduzi
pra 12 o caminho crítico. Fui elogiado, mandaram o meu projeto pra
Bahia.

Outra vez, desenvolvemos um projeto na área de recuperação de enxo-
fre. Nosso enxofre era jogado no chão, virava pedra, acabava perdendo.
Junto com o meu pessoal desenvolvemos um sistema, que é um cruzador
de enxofre simples. Tinha um custo de aproximadamente 12 mil reais
por mês, a gente não gastou nem três pra fabricar o dispositivo. O enxofre
passou a sair em pedrinhas perolizadas, com uma qualidade de mercado
melhor, aumentando o faturamento da tonelada em 50%, em dólar.

Marreco Recheado
(prato típico de Santa Catarina)

Preparo: moer os miúdos (coração, moela, fígado) e
depois adicionar ovo, pimenta, cheiro verde, trigo e farinha

de rosca. Misturar bem os ingredientes. Temperar o marreco
por dentro e por fora com sal e depois colocar o recheio

previamente preparado dentro do marreco. Fechar o marreco
com palitos e depois pincelá-lo com margarina. Assar por
três horas. Servir com salsicha cozida vermelha e branca,

chucrute, mostarda escura e amarela, raiz forte,
repolho roxo com passas, purê de maçã,

nhoque de batata doce, aipim
frito e arroz.
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Craqueamento da Repar

Você sabia?

A primeira minera-

ção de petróleo só

aconteceu em 1742, na

Alsácia, fronteira da Fran-

ça com a Alemanha.
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Gilberto Ribeiro da Fonseca, o Mazzaropi,
Antonina (PR), 1953 – Segurança/Repar

V irei Mazzaropi em 75, quando vim trabalhar na
obra. Uns colegas me viram andar com a calça ar-

regaçada, tipo Mazzaropi, que às vezes eu imitava.
Quando passei pra refinaria em 76, trabalhei de bon-

dinho, que é office-boy, estafeta. Andava de magrela pra
cima e pra baixo entregando, em todos os escritórios
das unidades, documentação, correspondência. Depois
fui operador de máquina duplicadora, tipo xerox. Fiz
encadernação. Rodava as provas dos concursos pra
secretaria-geral. Também trabalhei no armazém, tipo
almoxarifado, entregava material, uniforme pro pes-
soal. Agora estou na Segurança Patrimonial, onde apóio
a portaria, faço ronda, trabalho na central da comuni-
cação também.

Já fui ator, numa peça que fizemos pra Cipa. A peça
chamava “Aí que mora o perigo”, sobre o alcoolismo.

Também viajei muito com o time de futebol. Fomos
campeões várias vezes. Viajamos todo o Paraná e esti-
vemos até no Rio Grande do Sul. Fui jogador, massa-
gista, roupeiro. Onde o time ia, eu tava pra pegar uma
boquinha.

Mazzaropi,

Time da Repar, 1978. Gilberto, o Mazzaropi, rou-

peiro do time, é o primeiro em pé, à direita

ator, bondinho,
segurança,
“acompanhante de
time de futebol”...

O VERDADEIRO
MAZZAROPI
Amacio Mazzaropi, o famoso cômi-

co brasileiro, nasceu em São Pau-

lo, Capital, em 1912, e viveu sua in-

fância entre idas e vindas para Tau-

baté (SP). Atuou no teatro, rádio, te-

levisão, mas foi no cinema que se

consagrou, com a imagem do cai-

pira romântico e esperto. Morreu

em São Paulo, em 1981, e foi sepul-

tado em Pindamonhangaba (SP).

Uma coisa me marcou em 75. Eu estava vindo pra refinaria e peguei

neve. Eu estava saindo de casa e pensei que fosse chuva. Eram 5, 6

horas da manhã. Quando vi, era a neve caindo. Fomos dispensados.

Gilberto Ribeiro da Fonseca, o Mazzaropi
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Pra nós, do sindicato, acidentes como esse não ocorrem em função de um
ou outro funcionário. Foi uma sucessão de falhas na empresa, na

questão da manutenção, na terceirização. Na segunda-feira pela
manhã, vim pra refinaria e já estava helicóptero sobrevoando, im-
prensa. O rio Iguaçu já tinha sido atingido. E a gente fica assustado
em ver como é que uma empresa desse tamanho, com a capacida-

de que tem, com os trabalhadores que tem, com o dinheiro que mo-
vimenta, deixa acontecer isso. É um momento de fragilidade da em-

presa e muita gente vem querer se aproveitar. A empresa fez sua aná-
lise, infelizmente muito reduzida, acabou culpando os trabalhadores pelo

acidente. Nós não nos conformamos com essa visão. Felizmente essa comissão
mista que o Crea organizou, composta por entidades da sociedade, por ONGs, sindi-
catos, conseguiu fazer uma análise bem ampla do acidente.

Roni Anderson Barbosa, Porto União (SC), 1975 – Presidente da CUT PR

O maior acidente ambiental da história da Petrobras

na região Sul ocorreu em 16 de julho de 2000. Vazaram

4 milhões de litros de óleo da Repar, mas apenas 1,3

milhão chegou aos rios Barigüi e Iguaçu. A limpeza foi

feita em tempo recorde, nove dias.

Aprendendo com o
acidente
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Envolvimento total
Os coordenadores começaram a chegar, me viram e pediram pra eu ficar, “a gente
vai precisar de você”. Parei todos os trabalhos que estava fazendo e me envolvi to-
talmente na emergência. Isso marcou bastante. A gente ficava dia e noite aqui, dire-
to, sem ir embora. Chegava a dormir no carro pra não perder tempo de ir até em casa
e voltar. Todas as pessoas da Petrobras se envolveram de corpo, alma e coração.
Deram o máximo. Foi muito bonito. Às vezes se despediam e não iam embora. Três,
quatro horas depois você via a pessoa ali e perguntava: “Não foi embora?” Elas não
conseguiam sair, envolvidas com o trabalho.

Carlos Wieland Kirsten, o Codorna – Analista de Sistemas/Repar

A luta comum
No primeiro dia, o pessoal
chegou e foi rápido, entra-
va no rio, colocava barrei-
ra, ninguém mediu esfor-
ços, às vezes até quanto à
própria segurança. A gen-
te sabia que era alguma
coisa grande, algo que po-
deria prejudicar muita
gente, não só o meio am-
biente. A gente via que
não tinha só empregados
da Petrobras. Tinha pesso-
as que moravam ali, ribei-
rinhos. Alguns contraria-
dos, irritados por aconte-
cer um vazamento daque-
le tipo. Outros mais resig-
nados, com as mangas ar-
regaçadas e pegando jun-
to, não importando: “Olha,
eu não sou empregado da
empresa, mas é o meu rio,
se eu não fizer alguma
coisa... .”

Márcio Ricardo Marinho,
Morretes (PR), 1967
Contramestre de
Caldeiraria/Repar
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Odilon Sottomaior Macedo, Curitiba (PR), 1955
Administrador /Repar

A história do

São Francisco de Assis – Santo da Igreja Católica, aos 24 anos despojou-se de tudo,

riquezas, ambições, orgulho e até da roupa que usava, para repropor ao mundo o ideal

evangélico de humildade, pobreza e castidade. Morreu nas proximidades de Assis, aos 44

anos, em 1226, e foi canonizado dois anos depois. É reconhecido como protetor dos animais, do

meio ambiente e da ecologia.

Em 16 de julho de 2000 tivemos um
grande acidente na Repar. Vazou óleo
pro rio Barigüi, que seguiu pro rio
Iguaçu. Foi o maior acidente ecológico
da região Sul, um dos maiores do país.

Nos dois pontos onde eu coorde-
nava a limpeza, o rio estava baixo, o
trabalho ia ser fácil. Só que come-
çou a chover muito. O rio Iguaçu es-
tava seco, as margens totalmente
poluídas, cheias de lixo, garrafa plás-
tica espalhada por tudo que é canto.
Via até sofá, televisão, fogão. Todo
esse lixo veio para as barreiras de
coletar óleo e a gente começou a co-
letar lixo ao invés de óleo.

Como eram duas barreiras, eu fi-
cava olhando o trabalho das duas.
Numa ocasião, quando eu voltava da
primeira barreira pra segunda, per-
cebi na barranca um operário sen-
tado com óculos escuros, capacete
e capa, paradinho ali. Subi a barran-
ca e fui ver a tal pessoa. Tirei o ca-
pacete e vi que era uma estátua. Era
de madeira, tinha um metro e trin-
ta, mais ou menos. Na hora não

identifiquei, depois vi que achamos
no meio do lixo a estátua de São
Francisco de Assis. E ninguém sabe
como ela apareceu lá. Pedi pro pes-
soal limpar. Quando voltei no dia
seguinte a estátua tinha sumido.
Conversa com um, conversa com ou-
tro, descobri que o pessoal de uma
firma tinha levado embora. Eu con-
segui localizar quem levou a estátua
e a gente trouxe aqui pra Repar. Hoje
ela está em tratamento. Como ficou
muito tempo dentro d’água, come-
çou a trincar, se decompor.

O mais interessante: São Francis-
co foi canonizado no dia 16 de ju-
lho, mesmo dia do acidente. E o pe-
tróleo veio de São Francisco do Sul.
A gente começa a fazer umas liga-
ções... São Francisco apareceu lá nos
dando uma lição: “Cuidem do rio.”

São Francisco da Repar
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Ney Tadeu Araújo Machado, Curitiba (PR), 1949
Engenheiro/Repar

Ingressei na Petrobras pra exercer a atividade de enge-
nheiro de petróleo. Depois, evoluiu essa idéia do enge-
nheiro Petrobras. Não importa a especialidade, importa
a função que exerce.

Não havia nada semelhante no Brasil. Então foi nas-
cendo esse núcleo, que se tornou grande e extrema-
mente competente, a Universidade Corporativa.

Quando transferido pro Rio, projetando equipamen-
tos submarinos pra uso em plataformas, houve um
convite pra substituir um dos nossos mestres na Uni-
versidade Corporativa. Voltei para Bahia e fiquei dez
anos formando engenheiros para a Petrobras.

Depois fui para Angola formar engenheiros na área
de projeto de posse de petróleo.

Então apareceu a oportunidade de vir pra Repar. Vim
disposto a fazer Administração de Empresas, Planeja-
mento Estratégico voltado pra organização, indicado-
res de desempenho, Prêmio Nacional da Qualidade. E
tem sido marcante ver nossa gestão empresarial cres-
cer com as ferramentas que criamos, que se torna-
ram referência não só pras outras unidades da Petro-
bras, mas também pra empresas brasileiras como
Metrô de São Paulo, Sanepar etc.

Uma universidade
para a Petrobras

Minha família é de origem polonesa e tem proprie-

dades em Araucária. Como essa região fica no cami-

nho de Curitiba, meu pai arrendava essa área, onde

hoje ficam as companhias distribuidoras de petró-

leo e onde está a refinaria, pra cultivar centeio, tri-

go, milho e batata. Ficamos na região até 1964, quan-

do mudamos pra Curitiba.

João Antonio Gavlak
Araucária (PR) – Supervisor da
Área de Tecnologia da
Informação/Repar

Torre de Babel?
Na plataforma havia uma certa tensão. Havia gringos, especialmente norte-ame-

ricanos, que ficavam 40, 45 dias embarcados. Eu estava fazendo verificações

quando fui chamado: “Senhor Ney Machado, comparecer ao deck do navio.”

Quando cheguei, um tumulto. Um norte-americano, de sotaque anasalado feito o

Pato Donald, mascando fumo, veio me contar que não estava entendendo o que o

químico de lama, também norte-americano, dizia. Eles estavam brigando. Ouvi os

dois e descobri que o texano não conseguia falar com o químico, que era da Loui-

siana, e tinha sotaque afrancesado.Ney Tadeu Araújo Machado, Curitiba (PR), 1949
Engenheiro de Petróleo, Planejador Administrativo/Repar

30 de maio é o Dia do Geólogo
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Exame médico
é coisa de mulher?

A unidade de destilação da Six tem, desde sua

inauguração, em janeiro de 2001, produzido cor-

tes especiais de gasolina, que fazem parte da

composição do combustível fornecido à equipe

BMW Williams, na Fórmula 1.

Luiz Antonio Cantor Magnani, São
Mateus do Sul (PR), 1954
Relações Públicas/Repar

Meu ingresso na Petrobras foi na unida-
de de xisto, em 75. Fui designado pra tra-

balhar na área de serviço médico. Havia
uma série de prontuários que estavam muito

desorganizados. Eu tinha que chamar as pessoas, até
colegas mais antigos, que relutavam em fazer exame
médico. Achavam que isso era uma coisa de mulher.

Em Curitiba havia o serviço de Relações Públicas. Em
São Mateus não havia uma pessoa com esse perfil. En-
tão, informalmente, fui sendo uma espécie de colabo-
rador mais direto da área de Relações Públicas de Curi-
tiba.

Vim pra Repar e logo no segundo ano já fui promovi-
do. É que houve uma greve naquela época, em 91. Ha-
via um “combinado” entre a nossa gerência-geral, a su-
perintendência e a área de comunicação, de que as pes-
soas da área não deveriam fazer greve. Os colegas da
época fizeram e deixaram a gerente sozinha.

Na greve de 95, algumas pessoas voltadas às ativi-
dades mais estratégicas vieram trabalhar. Nós fica-
mos uma semana nessa situação, com o Exército ocu-
pando a refinaria. Pro sindicato nós ficamos com o
apelido de “pelegos”.

Xisto explosivo
Tive a felicidade de ser o
primeiro operador a pe-
gar o óleo de xisto. A
gente estava fazendo
uma drenagem, porque
o processo gera água
também, e eu senti um
cheiro diferente. Era de
madrugada. Peguei um
globo de luz, coletei um
pouco e vi que era óleo.
Por causa disso aconte-
ceu uma pequena tragé-
dia doméstica. Eu estava
noivo, ia casar semanas
depois. Coletei um litrão
de óleo de xisto. Colo-
quei em cima do meu
guarda-roupa. Eu tinha
coletado o óleo de ma-
drugada, com uma tem-
peratura extremamente
baixa. Como a tempera-
tura aumentou, o litro
estourou. Toda minha
roupa, inclusive o enxo-
val de casamento, foi pro
vinagre. Até o guarda-
roupa. Foi tudo pro lixo.

Arnoldo A. da Costa
Filho, Joinville (SC), 1958
Aposentado/Six

Você sabia?
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Paulo Roberto Cequinel, Curitiba (PR), 1952
Operador na Unidade de Destilação
Aposentado/Repar

Greve não é passeio
no parque

E m 77 os que estavam fazendo estágio em Paulínia vieram pra cá colocar a Repar
em operação. Trabalhei até agosto de 84, ano em que disputamos a eleição no

sindicato e ganhamos. De 84 a 93 estive fora da refinaria, liberado em tempo integral
pro sindicato e também atuando na CUT do Paraná.

A disputa em 84 foi marcante pra mim. Naquela época, eleições sindicais eram
supervisionadas pelas Delegacias Regionais do Trabalho.

Depois disso, em 85, nós fundamos a CUT aqui no Paraná, nascida no nosso
sindicato. O sindicato jogou muito peso nisso, e em 87 fui eleito presidente da
CUT aqui no Paraná. Exerci a presidência
até 89 e depois a secretaria-geral até 92.
Também fui da direção nacional.

A greve de 88 foi a nossa primeira. Gre-
ve é um negócio complicado, não é pas-
seio no parque. Greve é ruptura mesmo,
onde a negociação acabou. E ninguém
gosta de fazer greve, nem o sindicato gos-
ta. Muito menos os companheiros e as
companheiras que estão na base, porque
pode ter punição, demissão, desconto de
salário.

Coceira de vacaLogo que a gente começou a trabalhar aqui, tinha

um poço pra captar água, onde hoje está a barra-

gem, na época era o rio Passaúna. A gente só ia lá

de madrugada, nós e um operador. O prédio em

que a gente ficava era um madeirito, um cubículo

de madeira fechado, de dois por dois, não tinha

janela nem nada. Uma madrugada, naquela es-

curidão, ouvimos um barulho e aquilo começou

a balançar. Levamos um susto. A gente abriu a

porta e viu que era uma vaca se coçando na casi-

nha de madeira.Rubens Antonio Zatta, Caçador (SC), 1954

Vigilante terceirizado/REPAR

Churrasco à moda
gaúcha (para oito
pessoas)
Ingredientes: 2 kg de costela de boi em pe-

daços, ½ kg de carne de porco e ½ de car-

ne de galinha, cheiro verde e sal

Modo de preparar: numa vala, sobre o bra-

seiro, colocar pedaços grandes de carne.

À medida que for tostando, vá pincelando

com um amarrado de cheiro verde molha-

do em salmoura bem forte.

Assembléia na Repar, 1988. No centro, Paulo Roberto Cequinel
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Aldo Varisco, Rio de Janeiro (RJ), 1927
Químico Aposentado/Repar

Ingressei na Escola Nacional de Química em 48. No segundo
ano, houve chance de fazer um estágio no laboratório de aná-
lise de xisto que existia na Praia Vermelha. Achei que era algu-
ma coisa de futuro porque o Exército, que era muito influente
nos anos 50, e o governo resolveram fazer planos referentes a
uma indústria de óleo de xisto no Vale do Paraíba. Em meados
de 50 é que começaram as análises e eu entrei nesse contin-
gente, no CNP, como estagiário. Aí o CNP começou a construir
em Tremembé um laboratório. Eu fui pra lá em março de 52.

Logo em seguida foi fundada a Petrobras, e eu
ingressei como chefe do laboratório. De chefe do
laboratório passei a engenheiro do processo.

Já tínhamos dados suficientes do xisto do Irati
pra poder imaginar uma retorta-piloto ou protó-
tipo em São Mateus. Então fui pra Curitiba parti-
cipar desse projeto. Levamos pelo menos oito ou
nove anos fazendo esse projeto. Desgraçadamen-
te, a Petrobras não tinha numerário na época.

Uma história
da indústria do xisto

Escavação de xisto em São Mateus do Sul (PR)
49

Inicialmente, o petróleo

era utilizado para substi-

tuir o carvão, na indústria,

e os óleos de rícino e de

baleia, na iluminação.

Você sabia?
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Geraldo Lúcio Góis Cruz, Candeias (BA), 1943
Aposentado/Refap e Diretor do Sindipetro RS

Meu pai era alfaiate. Minha mãe era dona de casa e ajudava na econo-
mia do lar na época da festa da Padroeira, vendendo miudezas, ima-
gens de santo, véu, algumas coisas ligadas à prática religiosa católica.

As limitações de poder aquisitivo exigiam de nós muita criativida-
de na invenção de brinquedos. A gente brincava muito nos equipa-

mentos do campo de petróleo de Candeias. Na minha infância, dando
os devidos descontos, fui um vândalo com os equipamentos do campo. A

gente tirava volante de válvula pra fazer carrinho de mão.
Meu pai trabalhou na Petrobras. Ele deve ter entrado por volta de 49, 50. Mas

teve um episódio que nos marcou profundamente, a demissão dele. Ele trabalhou
lá 9 anos e 6 pra 7 meses. Pelos regulamentos da época, tinha a questão da estabi-
lidade. E na Petrobras já existia aquela orientação gerencial de evitar que o em-
pregado conquistasse estabilidade, ou seja, com dez anos já tinha esse direito. A
gente passou dificuldades muito grandes.

Uma irmã minha era casada com um petroleiro, também baiano, que traba-
lhou na refinaria, e terminando a obra de ampliação foi convidado pra ir traba-
lhar na construção do terminal da Guanabara. Concluída essa obra, ele recebeu
convite pra ir pro Rio Grande do Sul, em 62, pra obra da Refinaria Alberto Pas-
qualini. Foram eles que me ensejaram a oportunidade de ir pra lá. Aí que eu

O office-boy  virou

Assembléia na Refap durante a greve de 1995, Canoas (RS)

dirigente sindical
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entrei na Petrobras. Inici-
almente numa empreitei-
ra, onde comecei em
agosto de 63 e fiquei até
setembro de 64, quando
ingressei na Petrobras,
depois de passar no con-
curso. Tinha 20 anos.

Havia a Associação dos
Petroleiros, que é de 62.
Quando entrei na emprei-
teira, o fato de eu ter a vin-
culação com o meu cu-
nhado que trabalhava lá e
o meu interesse político
me levaram a assistir a al-
gumas assembléias da ja-
nela da associação, do
lado de fora. Quando in-
gressei na Petrobras, no
início fui meio refratário,
mas depois, eu não diria
que me enquadraram,
mas que eu me enquadrei
com o acompanhamento
do processo das discus-
sões. Tanto que, em 65, 66,
nós participamos da arti-
culação de um movimen-
to que culminou numa
greve de fome, isso na
obra. Pra época era uma
façanha.

Entrei na Petrobras nu-
ma vaga que seria uma
espécie de office-boy. Fiz
meus estudos, fui pra
universidade e me formei
cirurgião-dentista. Foi em
dezembro de 79 e, pra não

atrofiar e ficar vinculado
à profissão, fiz por um pe-
ríodo atendimento volun-
tário na Santa Casa de
Misericórdia em Porto
Alegre. Mas não deu pra
continuar, porque a de-
manda sindical era gran-
de. A idéia que eu tinha
nessa altura, com família
já constituída, era ter
uma espécie de reserva.
Eu temia porque tinha o
exemplo de companhei-

ros que sofreram reveses
no movimento sindical.
Mas a cachaça do movi-
mento sindical realmen-
te prevaleceu e eu man-
dei pro ar o curso.

Fiquei na atividade sin-
dical entre 71 e 87. Retor-
nei em outubro de 87. Na
mesma função. Eu consi-
dero esse retorno como
uma das minhas grandes
experiências de vida.
Existe uma cultura, não
generalizada, de que o di-
rigente sindical que retor-
na não tem disposição de
se reintegrar. E eu levei
como ponto de honra re-
tornar e desmistificar is-
so. Eu passei um período
de readaptação traba-
lhando em horário admi-
nistrativo. Depois me de-
signaram pra um grupo
de turno e, quando eu me
apresentei numa zero
hora, fiquei sabendo que
tinham feito uma espécie
de sondagem em relação
à barba, se tiravam ou
não tiravam. O chefe ime-
diato consultou o coorde-
nador de turno pra ver se
eu podia assumir, em
função da barba, que na
atividade não era usual. A
barba foi mantida até a
aposentadoria, três anos
e pouco depois.

Existe uma cultura,

não generalizada,

de que o dirigente

sindical que

retorna não tem

disposição de se

reintegrar. E eu

levei como ponto

de honra retornar e

desmistificar isso.
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RECAP
Refinaria de Capuava
Inicialmente chamada de Refinaria e Exploração de Petróleo
União S.A., a Refinaria de Capuava foi inaugurada em 1954. Cri-
ada a partir da iniciativa privada, iniciou suas atividades com
capacidade para refinar 20 mil barris de petróleo por dia. Em
1974, foi incorporada à Petrobras. Atualmente refina 50 mil barris
por dia.
Localização: Mauá (SP)
Área: 3,7 km2

Principais produtos: propeno, gás liquefeito de petróleo, ga-
solina, óleo diesel metropolitano (com baixo teor de enxofre) e
solventes especiais

REVAP
Refinaria Henrique Lage
Planejada no final da década de 70, a Revap foi a quarta e última refinaria a entrar em
funcionamento no Estado de São Paulo. Inaugurada em 1980, a Revap processa 40 mil m3 de
petróleo por dia, ou 15% da produção nacional.
Localização: São José dos Campos (SP)
Área: 10.300 km2

Principais produtos: gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, GLP, asfalto e enxofre

1
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RPBC
Refinaria Presidente Bernardes
A RPBC foi a primeira grande refinaria construída no Brasil, a
primeira erguida pela Petrobras. Projetada em 1952, enquanto a
Petrobras e o Brasil ainda engatinhavam, no esforço do pós-
guerra, a RPBC atenderia 80% do incipiente mercado interno.
Quando foi inaugurada, em 1955, abastecia 50% do país. Hoje, é
responsável por 11% da produção de derivados no Brasil.
Localização: Cubatão (SP)
Área: 7 Km2

Principais produtos: gasolina de aviação, diesel ecológico, ga-
solina Podium, componentes da gasolina da Fórmula 1 e coque
para exportação

REPLANREPLANREPLANREPLANREPLAN
Refinaria Planalto
Projetada no auge do Milagre Brasileiro, a Refinaria de Paulínia
precisava ficar pronta em mil dias. Em 1969, 6 mil homens co-
meçaram a ceifar o outrora imenso canavial, hoje local onde
está instalada a maior refinaria do país. Com capacidade de
processamento de 54.200 m3 de petróleo por dia – ou cerca de
20% de todo o óleo refinado no país – a Replan não pára de
crescer e de se modernizar. Até o fim de 2003, a Petrobras in-
vestirá US$ 370 milhões na construção de duas novas unida-
des na refinaria, uma de hidrotratamento de diesel e outra de
coque verde de petróleo. As novas unidades aumentarão a
capacidade diária de refino, que chegará a 60 mil m3 em 2005.
Localização: Paulínia (SP)
Área: 9,1 km2

Principais produtos: petróleo, óleos combustíveis, asfalto,
coque, gasolina, diesel, querosenes, naftas, enxofre (vulca-
nização da borracha e branqueamento do açúcar), GLP e MTBE
(aditivo para gasolina exportado para os EUA e Argentina)

3
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REDUC
Refinaria de Duque de Caxias
Inaugurada em 1961, recebeu a primeira planta de lubrifi-
cantes no início da década de 70. Em 1979 já estava em fun-
cionamento o segundo conjunto de lubrificantes e parafi-
nas, com seis novas unidades. A década de 80 marcou a
chegada do gás natural. Já na última década do século pas-
sado, foram instaladas as unidades com foco na qualidade
e na diversificação dos produtos e de proteção ao meio am-
biente.
Localização: Duque de Caxias (RJ)
Área: 13 km2

Principais produtos: lubrificantes, gasolina, óleo diesel,
querosene de aviação, GLP, bunker e nafta petroquímica.

REGAP
Refinaria Gabriel Passos
Em 1968, a refinaria foi inaugurada no que na época era considerada zona rural. Em 1982,
grandes obras de ampliação aumentaram em mais de 100% a capacidade de processamento
da unidade. Em 1994, a Regap foi a segunda refinaria da Petrobras a ter instalada uma unida-
de de coque.
Localização: Betim (MG)
Área: 12,5 km2

Principais produtos: gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, GLP, aguarrás, asfaltos,
coque e enxofre

5
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Unidade de Negócios/UN-RIO

A Unidade de Negócios de Exploração e Produção do Rio de Janeiro (UN-RIO), foi criada em 2000, a partir da reestruturação da

Área de negócios do E&P da Petrobras. Está estruturada por unidades gerenciais denominadas Ativos, sendo seis Ativos de

Produção, responsáveis pelas operações nas concessões em fase de produção, e um Ativo de Exploração, responsável pela

operação nos blocos exploratórios. As concessões gerenciadas pela UN-RIO estão localizadas nas bacias de Campos e Santos na

costa litorânea dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
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Unidade de Negócios/UN-BC

A Unidade de Negócios da bacia de Campos (UN-BC), foi criada

com a recente reestruturação da empresa, que dividiu a bacia de

Campos, em duas unidades de negócios, a UN-BC e a UN-RIO. Suas

principais atividades são de incorporação de novas jazidas petro-

líferas (exploração) e a produção de petróleo e gás natural. Em

1966 começaram os primeiros levantamentos buscando óleo

na bacia de Campos. Em 1974 acontecia a primeira desco-

berta comercial, no Campo de Garoupa. O petróleo só jor-

raria no dia 13 de agosto de 1977, na plataforma central

de Enchova. Hoje são 4.200 km de dutos submarinos,

ligados a 546 poços em 40 unidades de produção di-

vididas em três tipos de sistemas: plataformas fi-

xas, semi-submersíveis e navios adaptados FPSO

(Unidade Flutuante de Produção, Armazenamen-

to e Escoamento). Foi na bacia de Campos que,

em 1985, a Petrobras bateu seu primeiro re-

corde mundial: produzir óleo sob lâmina

d’água de 380 metros, no campo de Marim-

ba. Ela é responsável por 65% do petróleo

produzido pela Petrobras. Já a produção de gás natural

corresponde a 33% da nacional.

Unidade de Negócios/UN-ESAs primeiras ações da Petrobras em terras capixabas aconteceramnos anos 50, mas somente em agosto de 1967 o petróleo é encon-trado. Na década de 70, o Espírito Santo desponta como Estadopioneiro na exploração offshore no país, com a perfuração do pri-meiro poço na plataforma continental do Brasil. O Estado é tam-bém pioneiro na perfuração do poço terrestre mais profundo (1-EP-1-ES), com 4.072 m, em 1971. Os anos 80 são marcados por umgrande avanço na exploração e produção de petróleo no EspíritoSanto, com o descobrimento do campo de Lagoa Parda e o incre-mento do número de poços no campo de São Mateus. Nos anos 90,é criada a Unidade de Exploração e Produção de Petróleo do Espí-rito Santo (E&P-ES) e descoberto o campo de Fazenda Alegre –maior volume de óleo in place do Estado. Em 1997 é a vez do cam-po de Peroá – maior reserva de gás. Em 1999 a E&P-ES inicia pro-cesso de parcerias para exploração de blocos concedidos mais aosul do Estado, em águas profundas. A UN-ES se destaca no iníciodo novo milênio, com a descoberta do campo de Jubarte em 2001.Em 2003, a Petrobras faz outra importante descoberta de petróleo noEspírito Santo através do poço 1-ESS-123, no bloco BES-100, a 1.374 mde profundidade d’água, cerca de 60 km da costa do Estado.



Sindipetros do Sudeste
Espírito Santo
Em 1989 os petroleiros do Espírito Santo se desvinculam

do Sindipetro Caxias e fundam o Sindicato dos

Trabalhadores na Indústria e Extração de Petróleo do

Espírito Santo (Stiep-ES). No ano seguinte, já participam

de uma greve e filiam-se à CUT. Em 1993 os petroleiros do

Espírito Santo alteram o estatuto de seu sindicato e

criam uma direção colegiada, ampliando a democracia

interna. Na década de 90 atuou em campanhas e em

greves nacionais da categoria.
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Minas Gerais
A Associação dos Petroleiros de Minas Gerais  foi criada

em 1963, mesmo ano da inauguração da Regap,

transformando-se, em seguida, em sindicato. No ano

seguinte, com o golpe militar, sofreu intervenção que

duraria até 1966. Em 1969, uma segunda intervenção,

desta vez ocasionada por irregularidades praticadas pela

direção do sindicato. Em 1981 o Sindipetro MG participa

do 1o Conclat, sendo um dos primeiros sindicatos a filiar-

se à CUT, fundando em 1983, juntamente com o Sindicato

dos Marceneiros, a CUT MG. Em 1987 participou da

criação do Departamento Nacional dos Petroleiros da CUT

(DNP CUT), mesma década em que acontecem as

primeiras greves e protestos na Regap. Nos anos 90

participa da campanha pela manutenção do monopólio

da Petrobras e em 1995 filia-se à FUP.
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São Paulo
Em 1998, um congresso dos petroleiros de São Paulo aprova a criação do sindicato

estadual unificado, que se efetiva em 2002, com a eleição da primeira diretoria,

reunindo os sindipetros de Paulínia/Campinas (Replan), Mauá (Recap) e São Paulo,

fundado em 1987 por trabalhadores demitidos da Replan em 1983 e reintegrados nas

bases de São Paulo (escritórios e terminais), formando o Sindipetro Unificado São Paulo

Mauá
O Sindicato dos Petroleiros de Mauá surge com a criação da Refinaria de Capuava (Recap), construída com

capital privado. Em 1963 acontece a primeira luta sindical: realizam greve e, entre outras reivindicações,

exigem equiparação salarial com os petroleiros de Cubatão e a encampação pela Petrobras das refinarias

particulares. A greve é vitoriosa e a encampação, prometida pelo governo, ocorre quase um ano depois,

durante o Comício da Central, no Rio de Janeiro, quando o presidente João Goulart assina, em pleno

palanque, o decreto de desapropriação das refinarias. Com o golpe militar, o decreto é revogado e o

sindicato é fechado, havendo prisões e demissões. Só em 1977, após a incorporação da Recap à Petrobras, é

que o sindicato é refundado. A primeira greve nessa fase do sindicato, aconteceu em 1988.

Cubatão
O Sindicato dos Petroleiros de Cubatão, Santos e São Sebastião é um

dos mais antigos do país. Fundado em 1958, 4 anos depois de criada a

RPBC, os petroleiros de Cubatão foram referência para o movimento

petroleiro em outras partes do Brasil por causa de suas conquistas,

entre elas o turno de seis horas, conseguido em 1961. O golpe militar de

1964 atingiu a categoria, com demissões e prisões. O sindicato foi

invadido, saqueado e administrado por interventores. Somente em 1978

é que se reiniciam as atividades de militância. Em 1987 protagonizam

importante página da história do movimento dos petroleiros

brasileiros: durante vigília realizada em diversas refinarias, o Exército

ocupa quatro delas, menos a de Cubatão, ocupada pelos petroleiros.
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Campinas
Criado entre 1972 e 1973, em plena ditadura militar, o Sindipetro

Paulínia/Campinas foi uma dos principais entidades do movimento

dos petroleiros no Brasil. No final da década de 70, quando

despontavam as lutas dos metalúrgicos do ABC, organizava suas

primeiras manifestações: greves de fome, passeatas, tarjas negras nos

uniformes. No início dos anos 80, a participação ativa dos petroleiros

na vida sindical nacional culmina com a criação da CUT. O grande

marco foi 1983, quando, desafiando a lei de greve, realiza, juntamente

com os petroleiros de Mataripe, a primeira greve de petroleiros desde o

início do regime militar. Em 1995, uma greve histórica de 32 dias chama

a atenção do Brasil para o movimento.

São José dos Campos
O Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos foi fundado em

outubro de 1982. Originou-se da Aspetro – Associação dos Petroleiros de

São José dos Campos, em 1979. Nascido em plena ditadura militar, no

contexto das lutas operárias no ABC, o sindicato já participava dos

debates pela constituição da Central Única dos Trabalhadores – CUT,

participando da Conclat (1981) e compondo as associações e sindicatos

pró-CUT. Dentre as muitas lutas realizadas destaca-se a greve de 22 dias

em maio de 1989, quando a base de São José dos Campos pleiteia o

cumprimento do turno de seis horas, um preceito constitucional.
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Rio de Janeiro

Sindmar
Em 2000 foi formalizada a criação do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante. A nova

entidade, com cerca de 10 mil associados, resultou da fusão do Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica e

de Práticos de Portos da Marinha Mercante, criado em 1932 e oficializado em 1941, com o Sindicato Nacional

dos Oficiais de Máquinas da Marinha Mercante, criado em 1932. A iniciativa mais importante para esse

processo ter alcançado êxito foi a criação do Movimento Unificar, em outubro de 1988, que deu início às

conversações entre dirigentes sindicais e as bases dos respectivos sindicatos. O movimento sindical

marítimo, sempre forte e articulado, faz com que a Marinha Mercante brasileira seja uma das únicas que

possuem frota de bandeira nacional, tripulada por brasileiros.

Sindipetro Caxias
O Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias surgiu de uma associação

de trabalhadores da indústria de refino de petróleo. Em 1962 a associação

passou a ser o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e

Refinação de Petróleo de Duque de Caxias. Em 1964, após o golpe militar,

a Refinaria de Duque de Caxias foi invadida pelo Exército e membros do

sindicato foram perseguidos. Alguns saíram do país, outros foram presos

e torturados. Em 1997 o Sindipetro Caxias se unifica com os petroleiros

das empresas terceirizadas. No ano seguinte, acontece eleição com

associados dessa nova base.
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Sindipetro NF
A luta pela criação de um sindicato próprio dos petroleiros do Norte Fluminense teve início em 1983. Alguns

petroleiros da bacia de Campos faziam oposição à direção do Sindipetro RJ da época e se reuniam com o

objetivo de criar uma associação autônoma. No ano seguinte, a associação foi fundada. Com o passar dos

anos, a região da bacia de Campos foi se firmando como a maior área brasileira de produção de petróleo, e a

idéia do Sindipetro NF crescia entre a categoria. Em 1990, unidos ao grupo de oposição à direção do

Sindipetro RJ, os líderes petroleiros do Norte Fluminense decidiram concorrer às eleições. Com apoio da CUT,

a oposição venceu as eleições, assumindo compromisso de realizar plebiscito sobre a criação oficial do

Sindipetro NF, o que aconteceu em 1992, mas sem que houvesse quórum para sua validação. Em 1995, um

novo plebiscito entre os sindicalizados do Sindipetro RJ aprovou a criação do novo sindicato para a bacia

de Campos. No ano seguinte, formalizou-se a criação do Sindipetro NF, com eleições e posse de sua primeira

direção. Atualmente, o Sindipetro NF conta com quase 6 mil filiados.

Sindipetro RJ
Em 1958 um grupo de trabalhadores da Refinaria de Manguinhos,

pertencente ao setor privado, resolve fundar uma associação que deu

origem ao primeiro Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o

Sindipetro RJ, oficialmente estabelecido em 1959. Em 1961 foi

inaugurada pela Petrobras a Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), e

os trabalhadores dessa refinaria uniram-se aos petroleiros da

Refinaria de Manguinhos na luta por melhorias para a categoria no

Estado. Em 1988, o Sindipetro RJ faz a primeira greve dos petroleiros do

Rio de Janeiro, que durou 11 dias. Também participou de movimentos

nacionais de petroleiros, como a greve de 1995, com 32 dias de

paralisação. Em 1991 o Sindipetro RJ filia-se à CUT e, em 1996, sofre

uma cisão, dando origem ao Sindipetro Norte Fluminense.
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Itamar José Rodrigues Sanches, São Caetano do Sul (SP), 1964
Técnico Químico de Petróleo e Coordenador da Regional Campinas –
Sindicato Unificado de São Paulo

Eu comecei a fazer estágio na Replan em 83. Fiquei aqui até uns dias antes de
iniciar a greve de julho de 83. Logo depois da greve, por causa das várias
demissões, eu fui chamado pra trabalhar. A situação era meio constrangedo-
ra, porque eu conhecia os companheiros que tinham sido demitidos; era
como se você estivesse substituindo os grevistas. Me senti aliviado quando
os companheiros voltaram
em 85 e disse a eles que eu
não tinha tirado a vaga de
ninguém.

Eu era cipista quando es-
tourou a greve de 95, a maior
greve que a gente já fez. Na
Cipa tinha sempre alguém
atento às questões de saúde
e segurança. Eu me interes-
sei em fazer este trabalho e
fui me aprofundando por
esta coisa de mapa de risco.
No primeiro ano, fui eleito
pelos companheiros do sin-
dicato. No ano seguinte, a
empresa me indicou pelo
trabalho que tínhamos fei-
to. Fui, então, para a direção
do sindicato e liderei a gre-
ve de ocupação da Replan
em 2001.

Itamar com sua coleção de bottons
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A primeira mulher a ti-

rar carta de motorista

no Brasil se chamava

Anita Tibiriçá, em 1907.

Você sabia?
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Edvaldo dos Santos, Casa Branca (SP), 1955
Operador de Transferência e Estocagem
Aposentado/Replan

A minha vida mudou quando eu fui demitido
  em 83. Minha esposa estava grávida. Tinha

apartamento financiado. De repente, não tinha
mais assistência médica, acabou tudo. Montamos
um bar na cidade, um local político na
época, o Resistência. Deu pra dar
uma levantada financeiramente e
abafar um pouco aquela mágoa
de ter perdido o emprego na Pe-
trobras.

Outra coisa que marcou foi
quando fui fazer uma entrevis-
ta na Singer. Chegamos lá eu e
mais dois operadores daqui. O vi-
gilante abriu o portão, nós entramos,
deixamos as carteiras na portaria e sentamos
todos numa sala. Depois de uns 15 minutos
mais ou menos, chegaram dois vigilantes for-
tes com um cidadão do Departamento Pes-
soal, que perguntou: “Quem é o Sr. Edivaldo
Santos?” Eu levantei. “E Samuel Rosa?” Os vi-
gilantes nos pegaram e disseram: “Vocês nos
acompanhem e não reajam.” Na portaria, o
vigilante nos colocou pra fora e trancou o
portão. “Se vocês voltarem na empresa,
mandamos prender vocês.”

Um bar chamado
Resistência

Feitio de oração

Um operador estava dormindo no painel e

aí o gerente, o chefe dele, pegou ele dor-

mindo. Ele ficou do jeito que estava, na mes-

ma posição. Quando percebeu que o chefe

estava por perto, abriu os olhos e fez como

se estivesse rezando: “Agora posso voltar a

trabalhar. Já fiz minhas orações.”

Aparecido Roberto Bugatti,

Itamogi (MG), 1951

Operador de Computador/

Replan

28 de abril é o Dia da Sogra
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Um
 di

a Helmut Adamavicius, São Paulo (SP), 1939
Primeiro Projetista de Plataforma Brasileiro

Teve um dia em que eu estava no parque de gás no meu rol
de trabalho, que é tubulação, e eu tinha por hábito ver o que deveria ser feito
pra montar a equipe. Eu, então, fui lá na área, fui andando, deixei a minha
caminhonete distante. Eu senti que estava respirando um gás estranho. E aí
me faltavam as pernas. Eu digo: “Meu Deus, essa área está inundada de gás.”
Aí fui querer correr e já não sentia as pernas. Fui acordar, não sei precisar,
mas seguramente uma hora depois. Estava todo rasgado, com escoriações. Aí
fui pra oficina de manutenção. Cheguei com a caminhonete, todo ensangüen-
tado, rasgado. Aí meu chefe: “Mas o que é que é isso, Helmut?” Eu digo: “Acon-

teceu assim, assim.” Na mesma hora me bo-
tou no carro, levou pro posto médico. Quando
eu deitei e fiquei lá de repouso, veio um ins-
petor de segurança e disse que ia interditar a
área. Quando foi de noite eu estava na minha
casa na Ilha do Governador e de longe eu es-
tava ouvindo umas explosões. Eu digo: “Será
que é do Parque Bélico?” Aí liguei a rádio e
soube que o Parque de GLP tinha explodido.
Até hoje fico um pouco arrepiado. A esfera
construída com chapa de aço de duas polega-
das... estava dobrada igual a um papel.

para esquecer

Estranhos pedidos
A Petrobras, toda vez que tinha uma obra no interior,

contratava gente da área para dar o apoio administra-
tivo. E esse pessoal não tinha muita formação técni-
ca, nem nada. Então era engraçado, porque a gente
tinha um documento chamado Pedido de Material à

Sede. Era o PMS. Que depois virou Pedido de Compra de Material, PCM.
Então, chegavam uns pedidos de compras até engraçados, que o pessoal

fazia lá. Um dia recebemos um que dizia assim:  “Jogo de cadeiras para secre-
tárias sem braços.” O pessoal: “Que é isso, que loucura é essa?” Era jogo de cadeira sem
braço para secretária. Outra vez chegou assim: “Um alicate igual ao do compadre Osval-
do.” Como é que eu ia saber qual era o alicate que o cara tinha lá no interior da Bahia? Ah,
o disjuntor, que eles chamavam de chave elétrica, e a única coisa que dizia era on, off.
Quer dizer, liga e desliga. Então, o cara mandou: “Chave elétrica da marca onof.” Outra:
cabo de cobre, têmpera meio dura. Aí o cara mandou uma requisição assim: “Cabo de
cobra têmpera meio mole.” Não sei de onde é que ele inventou aquilo. Aí a gente mandou
perguntar assim: “Serve pastoso?” Porque meio mole, isso não existe.

Walter F. Machado Júnior, Rio de Janeiro (RJ), 1952 – Gerente de Compras/Edise RJ

Esferas de GLP em refinaria da Petrobras
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O carro que não era
Eudes Pacheco, Bom Conselho (PE), 1931
Médico/RPBC e Replan

Na inauguração da Replan, tivemos que coordenar três andares reserva-
dos do melhor hospital de Campinas, pra eventual emergência com as
autoridades que vinham. Inclusive o presidente da República, na ocasião
o general Garrastazu Médici. Eu devia provar a comida do presidente e das
autoridades. Eu tinha que estar numa ambulância acompanhando a chegada, com
um cirurgião, com tipo de sangue do presidente da República, um desfibrilador em
caso de parada respiratória, tudo isso.
Chegou o homem, saltou, entrou no carro que devia. E nós vínhamos atrás e, na
saída de Viracopos, tem uma bifurcação, uma vai pra São Paulo e outra vem pra cá. O
carro na minha frente era o carro da mulher do governador Laudo Natel. A mulher
dele veio junto com a mulher do presidente, num carro. Botaram o presidente em
outro. E eu atrás já não sabia quem era quem. Quando eu estou chegando perto de
Jundiaí com todo o aparato parei o carro: “Pelo amor de Deus, é o presidente que
está indo pra São Paulo?” “Não, é a mulher do governador com a mulher dele.” Eu
disse: “Meu Deus do céu!” Saímos a 180 por hora. Quando eu cheguei na Replan, já
estava tudo inaugurado.

Presidente Médici e general Geisel (à direita) inauguram a Replan, 1972

18 de junho é o Dia do Químico
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Luís Gonzaga de Medeiros, Buri (SP), 1954
Coordenador de Otimização da Área de Produção e Refino/Replan

Eu enfrentei aqui um setembro negro, que foi um incêndio em uma casa
de força, com conseqüências pra produção. Nós ficamos alguns dias

sem eletricidade, sem vapor, e, obviamente, sem bombas de combate a in-
cêndio. Acho que foi em setembro de 79. Tivemos uma outra emergência
que me marcou muito: o incêndio na unidade 1-200. Pegou fogo numa re-
gião muito grande da unidade, com uma quantidade de fumaça muito
grande. Dava a impressão de que aquilo ia varrer a unidade do mapa, mas
não aconteceu. Nós tivemos um outro incêndio, acho que foi em 93, num
tanque de óleo diesel. Caiu um raio durante uma tempestade e o tanque
explodiu o teto e pegou fogo. Isso foi perto da uma da manhã e o incêndio
evoluiu, ameaçando os tanques vizinhos. Teve um combate muito pesado e
o incêndio foi debelado lá pelas 15h. Um outro incêndio que me causou
muita preocupação, há uns oito anos, foi o que tivemos em uma canaleta,
que começou na área de gasolina e foi até a área de petróleo da refinaria,
mais ou menos um quilômetro de fogo. A quantidade de carboneto era pou-
ca, mas a quantidade de fumaça!

Mulheres!
Certa vez, quando deu meia-noite, o operador que ia me render não foi trabalhar. O
chefe do grupo que entrou pediu pra eu dobrar. Tinha o setor de separador, que é um
dos mais sujos da refinaria: separador de água e óleo. Às 2h, ligavam pro meu setor
pra passar o nível dos tanques. Quando foi às 2h, tocou o telefone, eu atendi e era
uma voz de mulher, perguntando: “É o operador do CO1?” Eu disse que sim. “Vou
passar o nível dos tanques.” Eu comecei a xingar, soltei os cachorros, porque achei
que eram os rapazes que estavam brincando comigo. Após uns 10 minutos, ela ligou
de novo. Eu xinguei e desliguei o telefone. Logo depois, chegou o chefe dela, o meu.
Meu apelido era Frangão, ele disse: “Pô, Frangão, o que você fez aí?” Eu disse: “Não

fiz nada.” “Você xingou a menina do separador.” “Que menina do separador?”,
perguntei. “Tem uma operadora lá.” “É impossível, zero hora, chovendo, na área

mais suja do petróleo, tem uma moça trabalhando?” Eles me colocaram
dentro de um carro, me levaram até lá embaixo e tinha realmente uma

menina trabalhando.

Edvaldo dos Santos, Casa Branca (SP), 1955 – Replan
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5 de maio é o Dia do Assistente Social
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Pedro Benedito Santana, São Luís do Paraitinga (SP), 1951
Jornalista Aposentado, atua como terceirizado na Área de

Comunicação/Replan

Antes de ser petroleiro, eu era soldado da Polícia Militar. E na época a PM era uma
coisa muito dura, acho que a época mais dura da ditadura. Não me agradava. Então,
prestei o concurso por isso.

Hoje sou funcionário terceirizado da refinaria. Sendo operador, eu fiz um curso
de jornalismo e voltei a trabalhar. Tenho uma empresa de comunicação,
participei de uma licitação aqui e ganhei. Então, hoje consigo com-
pletar este meu ciclo que é escrever sobre uma
coisa que eu gosto muito e conheço muito.
Possivelmente eu seja um dos poucos
jornalistas especializados em petróleo
do Brasil, porque eu entrei na refinaria,
aprendi a acender forno, aprendi a ope-
rar painel, aprendi a reiniciar grupo de
turno, aprendi a gerenciar setor e hoje eu
escrevo sobre isto. A linguagem da Petro-
bras é uma linguagem extremamente téc-
nica, quase científica, e o jornalista comum
encontra algumas dificuldades. Procuro sem-
pre opinar e colaborar com o pessoal dentro
daquele espírito de fazer o melhor pela com-
panhia que foi responsável por me dar a condi-
ção de jornalista.

De PM a jornalista

Virado à paulista

Numa frigideira, faça um refogado com gordura, rodelinhas de

cebola, salsa picada. Junte o feijão e um pouco de caldo. Deixe

ferver e, aos poucos, vá misturando farinha de mandioca ou de

milho, mexendo até que forme uma pasta meio dura. Acrescente

pedaços de torresmos. Deve ser servido com lingüiça e ovos

fritos, pedaços de carne de porco fritos, ou costeleta, ou en-

trecosto. É acompanhado de arroz, couve refo-

gada picada bem fininha e cachaça.

5 de maio é o Dia das Comunicações Sociais
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Maria do Carmo Dutra, Casa Branca (SP), 1954
Assistente Técnico-Administrativa/Replan

Quando eu entrei na empresa, trabalhava ape-
nas pra ter recompensa. E com isso foram pas-

sando os anos e eu estava na mesma
coisa: auxiliar de escritório. Até que
cheguei no limite: comecei a pegar
ódio disso aqui. Aí eu pensei: “Eu pre-
ciso trabalhar?” “Preciso da Petro-
bras?” “Preciso!” Então, vou mudar.
Na época, eu tive um problema de
saúde e dois médicos me ajudaram
bastante nessa transformação. Aí,

com a terapia e com o que eles dis-
seram, eu aprendi que tinha de fazer
as coisas primeiramente pra mim,
pra minha satisfação. Eu tinha que

fazer o que eu gostasse. Não olhar o
que os outros fazem. E com
isso eu fui aprendendo. Eu não

tinha mais chefe, não tinha mais supervi-
sor, não tinha mais ninguém. E eu não me
bloqueei mais. Eu fui aprendendo, fui fa-
zendo e ao mesmo tempo fui me relacio-
nando melhor com as pessoas. Resumin-
do: uma coisa que em treze anos eu não
tinha, em quatro anos eu tive duas pro-
moções. Isso foi o resultado dessa minha
mudança. Tive avanço de níveis todos os
anos. A partir do dia em que eu mudei,
tudo mudou.

Treze anos em quatro
A morte de YuriGagarin

No período de montagem daReplan, começamos a criar umgato chamado Gagarin. Era deraça, cinza, muito bonito. Eleapareceu na ocasião da via-gem do Yuri Gagarin. Um belodia, o superintendente foi fa-zer uma consulta, não viu oGagarin e sentou em cima dogato. Quase que eu morro derir. Ele disse: “Mas como, umgato? Isso é o Serviço Médico!”Não deu nada. Ele riu, passou.Um belo dia, estando no Servi-ço Médico, dá toque de emer-gência. O Gagarin entrou emuma tubulação, parou umaunidade e morreu.
Eudes Pacheco, BomConselho (PE), 1931Médico

RPBC e Replan

O melhor querosene do mundo
“O petróleo produzido aqui no Brasil é um petróleo de menor valor comercial, por-
que ele é mais difícil de processar. E tivemos de desenvolver uma tecnologia. Porque
nós vamos buscar petróleo a 2 mil metros de profundidade – um petróleo pesado,
viscoso, naftênico, quer dizer, ácido. E a gente consegue fazer o melhor querosene
de aviação do mundo. Porque querosene dá para comparar. O mesmo avião que
vem, vai.

Luís Alberto Verri, Marília (SP), 1951
Gerente de Área de Empreendimento/Replan
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Buscando a satisfação
do cliente Moacir Taparo, S. José do Rio Preto (SP), 1959

Comercialização e Marketing/Replan

Funcionários do SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente

Estado gripal
Tinha um enfermeiro, que hoje é jornalista, o Gilberto. Um rapaz muito bom, muito

inteligente. Eu disse: “Vamos fundar um jornal?” Ele topou. O nome do jornal era Esta-

do Gripal. O primeiro saiu e foi um ibope violento. O que a gente

achava que ia errado, botamos. Com um tipo meio de humor.

Contávamos o que sabíamos a respeito dos funcionários sem dar

o nome. Saiu o primeiro número. No segundo já foi proibido pela

censura.

Eudes Pacheco, Bom Conselho (PE), 1931 – Médico/RPBC e Replan

7 de junho é o Dia da Liberdade de Imprensa

Em 94, aqui na Replan, começamos a desen-
volver um Serviço de Atendimento ao Cliente.
Naquela época, não era uma coisa muito co-
mum, ainda mais pra uma estatal que a prin-
cípio tinha o monopólio de mercado e não
precisava ficar atendendo o cliente como ima-
ginávamos. Até por eu ter vindo de uma outra
empresa, julgava que os clientes deveriam ser
tratados de uma forma mais adequada. E por
iniciativa nossa, montamos um grupo de tra-
balho e acabamos fazendo o SAC aqui pra Re-
plan. Esse trabalho foi reconhecido e, em 98,
99, a sede do Rio me convidou pra participar
do grupo da implantação do SAC nacional.
Outra coisa que eu julgo como contribuição
foi a pesquisa de satisfação dos clientes. Nós
detectamos que eles tinham necessidade de
uma comunicação mais ágil. Baseada nessas
pesquisas, a Replan formou um grupo de tra-
balho, também liderado por mim, e nós de-
senvolvemos o que hoje é conhecido na Petro-
bras como Canal Cliente. Nós desenvolvemos
o primeiro modelo de um site na internet que
fornecia as informações on-line pro cliente de
todo produto que era vendido. Isso em 99.
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José Carlos Corona, Taguaí (SP), 1952
Operador na Área de Planejamento Aposentado/Replan

Paulínia é hoje o que é por causa da Replan, sem dúvida alguma. A
cidade é um brinco, você chega e pode ver as edificações, as cons-
truções que a prefeitura faz. A cidade é muito bonita, a saúde é
muito bem estruturada. O hospital de Paulínia é muito bom, a
educação tem subsídio. A Replan veio pra cá e trouxe todo o pólo
petroquímico da região. Fora isso, mais recentemente, a Petro-
bras se envolveu com uma gama muito grande de projetos soci-
ais. A Petrobras está em convênio com os parques e as prefeitu-
ras de Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, pra treinar o traba-
lhador. Eles não necessariamente virão trabalhar aqui na Re-
plan ou em alguma contratada. A Petrobras está dando mais
que qualificação, está tornando essas pessoas verdadeiros ci-
dadãos. A empresa também investe na criança. Paulínia tem
um projeto de bicicross patrocinado pela Petrobras. No
meio ambiente também: a empresa tenta melhorar
a qualidade das águas dos rios Atibaia, Piracicaba.
Então, o impulso que a Petrobras-Replan dá pra re-
gião é muito bom.

Refinaria de Paulínia – Replan

O que é ser
petroleiro
Ser petroleiro é dizer com ênfase e

com gosto: “Eu trabalho na minha

empresa.” É trabalhar solidaria-

mente com todo o povo; é lutar

pelo próprio país.

Francisco de Paula

Garcia Caravante –

Replan

Paulínia é a Replan

22 de março é o Dia Mundial da Água
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Luis Eduardo Aledo, Campinas (SP), 1967
Técnico de Operação/Replan

Acidente é uma coisa que marca. Trabalhamos em uma
área perigosa. A refinaria, apesar de todo o aparato de se-
gurança e o cuidado que tem, está sujeita a acidentes.
Teve uma vez uma emergência no sistema de alimenta-
ção de energia elétrica, quando a refinaria ficou sem
energia nenhuma, às 3h30. Ficou tudo no escuro. Não ti-
nha luz pra nada. Eu estava no painel. E foi uma surpresa
porque eu tinha um supervisor que sempre falava pra
mim que corria-se o risco de um dia a refinaria apagar. Eu
não levava muita fé. Achava que era um excesso de zelo
da parte dele. E um dia realmente aconte-
ceu. Entrou um rato na subestação, literal-
mente um rato. Ele encostou em um bar-
ramento, entrou em curto e desarmou
todo o sistema. E o que eu fiz? Os equi-
pamentos do centro de controle da re-
finaria têm baterias que dão mais 3, 4
horas de vida pra você operar como
se fosse um computador. Então, foi o
suficiente pra parar as unidades de
emergência. Mas é uma situação
perigosa. Diferente do seu dia-a-
dia. Por outro lado, ninguém a-
bandona o posto.

Kit pelego
Nas refinarias, quando o pessoal entrava em greve, os que não aderiam ficavam
meio isolados dentro da unidade. E aí a empresa tinha um tal de kit pelego: um
colchonete e farta alimentação. Então, eles não queriam sair do prédio pra não so-
frer aquele constrangimento. Um dia o pessoal estava lá meio agitado e tal. Não sei
porque, quando chegou um pedido, confiscaram as quentinhas do pessoal. Mas não
houve assim violência. O cara chegou e acabou: “De quem é essa quentinha? Vamos
comprar essas quentinhas aqui.” Pegou as quentinhas e o pessoal ficou sem. Eles
tinham receio de descer e ser convencidos a participar.

Eduardo Machado Araújo, Rio de Janeiro (RJ), 1956
Analista de Comércio e Suprimentos na Área de Abastecimento. Sindicalista

O Coral da Petrobras
Iniciamos o coral em 75. Estou desde o primeiro dia de ensaio e per-

maneço até hoje. Já viajamos muito e gravamos um CD no ano passa-

do, que ficou muito bonito. Coral de empresa tem dois preconceitos

básicos: um é que o colega acha que você está fugindo do serviço e o

outro é de que homem que canta no coral é homossexual. Preconcei-

tos daqueles que talvez não tenham coragem de cantar.

José Carlos Corona, Taguaí (SP), 1952

Ratos no porão
21 de novembro é o Dia da Música e do Músico
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Meu pai era sírio. Mi
nha mãe, brasileira.

Ele veio com um irmão,
mas já tinham uma irmã
morando em Manduri. Sei
que fazia comércio com
armarinhos, fazenda, ar-
roz, feijão, açúcar. Quando
meu pai morreu, ele tinha
47 anos, nos mudamos
pra Santos, onde mora-
vam meus avós maternos.

Eu não tive uma vida de
infância como gostaria.
Meu avô tinha uma far-
mácia. Saíamos cedo pra
levar um tio meu que tra-
balhava nas Docas, íamos
pra farmácia, fazíamos a
primeira limpeza da far-
mácia, oito horas eu ia pra
escola, saía meio-dia e
trabalhava até as nove
horas fazendo entrega de
remédio, buscando remé-
dio na cidade.

Prestei exame na Esco-
la Industrial Escolás-

tica Rosa pra fazer

um curso profissional
qualquer e entrei. Optei
por ser mecânico de má-
quinas operatrizes, que é
ajustador mecânico, que é
torneiro mecânico, que é
plainador mecânico. Fi-
quei interno quatro anos.
A escola protegia algu-
mas famílias que não ti-
nham muitas condições
de vida. Então almoçava,
jantava, dormia, e no ter-
ceiro domingo do mês é
que a gente ia visitar os
parentes.

Comecei a trabalhar nas
Docas de Santos, nas ofi-
cinas, como ajustador
mecânico. Estava com 17
anos.

Entrei na Petrobras em
62 pra ser operador de
processamento na fábrica
de fertilizantes, na unida-
de de ácido nítrico, em
Cubatão, do lado da refi-
naria. Acho que eu tinha
uma revolta natural na mi-
nha vida. Tinha discurso
em defesa da União Sovi-
ética, em defesa do socia-
lismo, em defesa da luta
dos trabalhadores, contra
as injustiças cometidas,
sempre, mesmo estando

na Petro-
bras. Em
71, quan-
do privati-
zaram a fá-
brica de fertilizantes, nós
fomos obrigados a optar
por ser transferidos pra
refinaria de Cubatão, ali
mesmo, ou então pra Pau-
línia, que ia entrar em
operação em 72, a maior
refinaria do Brasil. Optei
por ir pra Paulínia.

Em 83, estávamos inte-
grados ao processo do
movimento sindical da
greve geral. Eu tinha por
compromisso e por obri-
gação a mobilização dos
trabalhadores da refinaria
pra greve geral, que apa-
rentemente estava marca-
da pro dia 25 de julho. O
pessoal não acreditava
que a greve fosse sair. No
dia 5 eu fui a Brasília con-
versar com o ministro
Murilo Macedo, mostrar
que não era nada absurdo
o que pedíamos. Ele ficou
de ligar de volta, ia fazer
uma intervenção na Pe-
trobras pra um acordo. Só
que não houve retorno.

Quando foi às três horas

O sírio de Manduri
Jacó Bittar, Manduri (SP), 1940
Sindicalista/Campinas
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da tarde, no dia 6, houve
uma queda de tensão. Isso
era muito difícil de acon-
tecer, foi combinado com
a Companhia Paulista de
Força e Luz. Vinte minutos
depois veio ordem pra pa-
ralisar a refinaria. Deles,
da Petrobras. Não foi uma
ordem nossa.

A greve durou seis dias.
Eu pedia pro movimento
sindical decretar a greve
geral pro dia 15. O movi-
mento decretou pro dia
21. Ninguém agüenta uma
refinaria paralisada mais
do que 10 dias. Achei que
foi um erro decretar a gre-

ve geral pro dia 21. Ela ti-
nha um cunho político, é
claro. Tinha a ver com a
campanha das diretas. De-
pois dessa greve, começa-
mos um processo de rein-
tegração. Foram 153 demi-
tidos em Paulínia e 200 na
Bahia. Todos foram reinte-
grados, mas foi uma dis-
cussão que levou tempo.

Quero deixar claro que
nunca fizemos greve con-
tra a Petrobras, era contra
o autoritarismo dentro da
Petrobras. A Petrobras,
principalmente quando
eu trabalhava, era uma
continuidade da minha

casa, eu vivia isso. Até a
Brasília do sindicato, o
carro do sindicato, tinha a
chapa número 2004, nú-
mero da lei que criou a
Petrobras. Então tinha
essa relação de amor pela
empresa. Saí da empresa
em novembro de 85. Mas
ela nunca saiu de dentro
de mim.

Luís Eduardo Greenhalg, Jacó Bittar, José Cicote e José Genoíno na assembléia dos petroleiros da Replan, no Centro de Convivência Campinas, 1983
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Vanda Lúcia Mota, Rio de Janeiro, 1956
Secretária da Assessoria de Gás e Energia/Edise

Cheguei na Petrobras com 20 anos. Fui trabalhar no
Terminal de Torguá. A gente tinha caixas enormes com
fichas, que tinham de ser catalogadas. Depois, eu fui
trabalhar na secretaria-geral do terminal. Que era onde
eram emitidos os malotes de recebimento e saída de
material que ia pras linhas de todo o terminal. Depois,
fiquei responsável pelo fundo rotativo, que era a libera-
ção de dinheiro pro pessoal que trabalhava ao longo do
oleoduto: pra gasolina, peça de carro. Fiquei lá durante
3 anos. E aí tive um convite pra vir pra sede e foi no ano
inclusive em que eu me casei.

Vim trabalhar no antigo Departamento de Produção.
E dali eu fiz parte do Grupo Executivo da Bacia de Cam-
pos. Depois nós fomos encampados, vamos dizer as-
sim, pelo Segen – pelo Serviço de Engenharia da em-
presa. E no Segen continuei ainda na parte de empre-
endimentos. Os empreendimentos foram acabando e
eu fui pra área de Recursos Humanos. Nesta área, tra-
balhei com férias. Aí surgiu a oportunidade de, na cria-
ção do Enpro-RJ, eu ir trabalhar lá.  Já faz 18 anos.

Há 18 anos

DE ONDE VEMA PALAVRACARNAVALVem do italiano carnevale. Significa a
abstinência de carne durante os qua-

renta dias da Quaresma.

Cadê o homem?

Um colega nosso era motorista do comandante

Queirós, que ia pegar um avião no Aeroporto San-

tos Dumont. Estava muito calor. E o motorista do

lado de fora esperando o comandante. O coman-

dante com os dois seguranças, o tenente Heitor e o

tenente Ramos. Quando viu o comandante vindo

em direção ao carro, a porta nessas alturas já esta-

va aberta. O comandante botou a pasta em cima do

banco de trás, bateu a porta e foi conversar com o

tenente Ramos. O motorista arrancou com o carro

e foi embora. O comandante falou: “Vê se você pro-

cura puxar bem que eu quero ver o que ele vai fa-

zer no aeroporto quando chegar lá.” E o motorista

chegou, parou o carro e abriu a porta. Cadê o ho-

mem? Não tinha ninguém.

José Torres, Ubá (MG), 1928 – Reduc

8 de março é o Dia Internacional da Mulher
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José Torres, Ubá (MG), 1928
Motorista/Reduc

Eu entrei na refinaria de Caxias no dia 19/11/59. Aquilo ali
estava na fase de aterro. Muita poeira quando tinha sol,
muita lama quando chovia. Mas pensei assim: “Bom,
aqui é uma empresa de grande porte, que vai me propor-
cionar meios pra que eu possa cuidar da minha família e
dar conforto, segurança, estudos pros meus filhos.” Na-
quele dia eu fiquei ali aguardando a minha primeira or-
dem de chamada. Tinha que levar um engenheiro. Ele fa-
lou assim: “Você seja bem-vindo à nossa casa. Você tem
boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não escuta, e tem
olhos, mas não vê.”

O meu setor de trabalho ainda não estava equi-
pado com aquelas máquinas de tirar cópia. Tudo
era feito na cidade. Eu estava sentado almoçan-
do e o engenheiro chegava assim: “Fecha a mar-
mita. Isso aqui é pra ontem.” Eu descia com
aquela documentação e tinha prioridade. Che-
gava lá de novo: “Tem mais. Você almoça logo

mais, se não estiver azedo.” E nada disso me en-
tristeceu. Às vezes, eu dormia mais sentado den-

tro do carro do que em casa.
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29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo

          O sabonete que virou carro

Tinha uma menina que acreditava que o sabonete Eucalol daria um carro e, dentro

do sabonete, viria uma chave do carro. Toda vez que tinha pagamento, ela ia na

farmácia e comprava um monte de sabonete. Quebrava um por um. Aí, um dia o

pessoal resolveu fazer uma brincadeira. Pegamos uma chave de fusca, esquenta-

mos e botamos dentro do sabonete. Embrulhamos e botamos na bolsa. Quando ela

quebrou e achou a chave, foi uma alegria: “Ganhei um carro, ganhei um carro!” Isso

foi uma quinta-feira. Na sexta, cadê ela? Não veio. Liga pra casa dela: “Ela foi a São

Paulo buscar o carro.” Aí ficou ruim, fugiu do controle. Foram ela e o marido buscar o

carro. Ficaram no hotel. Alugaram um carro. Chegou em São Bernardo do Campo e

levaram um sabão do gerente da Volkswagen. Voltaram danados da vida. Mas aí o

pessoal depois se cotizou e indenizou o que eles gastaram.

Walter Fernandes Machado Júnior, Rio de Janeiro (RJ), 1952

Gerente de Compras/Edise RJ
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Solon Guimarães Filho, Salvador (BA), 1932
Diretor Aposentado

A Petrobras é como se fosse uma religião. Acho que o pessoal da mi-
nha época na Petrobras trabalhava com muito amor, com muito afinco, com
meta. Acho que isso fez esta mística em torno da empresa. Em 20 anos, já tinham sido
percorridas e pesquisadas todas as bacias terrestres e encontrou-se pouco petróleo.
Então, em 74, a Petrobras descobriu Garoupa, na bacia de Campos. Isso é um grande
feito, não acontece numa empresa que não tenha esse tipo de mentalidade, que não
faça disso uma religião, que não tenha essa tenacidade na procura, na pesquisa. Esse
petróleo era um petróleo fácil? Não, a geologia reservou pro país um petróleo dificíli-

mo, porque a bacia de Campos abrange não
só o fundo dos mares, mas a plataforma con-
tinental e o talude continental. Foi lá que a
natureza escondeu o petróleo do Brasil e essa
empresa de brasileiros, aos 20 anos, encon-
trou esse filão. Então, só uma empresa que
tivesse esse tipo de mentalidade, que tivesse
no seu corpo de trabalhadores pessoas que
acreditassem nela, que acreditassem no pe-
tróleo desse país é que chegaria lá.

Rezando pela cartilha
da Petrobras

Além do português, no Brasil são faladas

outras 117 línguas, pelos cerca de 300 mil

índios de 206 etnias diferentes.

Você sabia?

Orfila Santos, Heitor Estevão e Solon na posse do Serviço de

Engenharia da Petrobras, RJ, 1980

Filosofia caminhoneira
A velocidade que emociona é a mesma que mata.Um falso amigo é um inimigo secreto.

Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho.Nas curvas da estrada, derrapei meu coração.Bota água no feijão que estou voltando...

19 de julho é o Dia do Futebol

78



79

Pastor, padre, psicólogo, pai, mãe, irmão, filho
Alex de Souza Barcelos, Rio de Janeiro, 1967
Técnico de Enfermagem/Reduc

Já fui convocado pra trabalhar na bacia de Campos.
Nunca tinha visto uma plataforma na vida, nunca ti-
nha entrado no mar assim. Foi uma experiência muito
boa, não só profissional como pessoal também, porque
você fica preso, longe da família, longe de esposa, de

filhos, do seu contexto social. Você está preso com
pessoas que você não conhece, mas o próprio siste-
ma de trabalho te obriga a ser um companheiro do
outro, ser amigo. Por isso, nas unidades é muito
diferente de um prédio administrativo. As pessoas
se tratam como companheiros mesmo. E lá na pla-

taforma o técnico de enfermagem é um pouco de
tudo: pastor, padre, psicólogo, pai, mãe, filho. Quando
eu saí de lá, em 94, ainda não tinha essa visão que se
tem hoje, de enxergar o empregado como um todo na
plataforma. Não tinha essa facilidade de telefone e in-
ternet; era um computador pra plataforma toda. Hoje
você pode até estudar em casa, tem universidade cor-
porativa que você faz curso por computador, que a em-
presa nos fornece. Agora tem instrumentos, você quer
tocar violão, tem alguém que sabe mais e quer te ensi-
nar; tem academia, quadra de futebol.

De onde vem
a palavra
Amizade
Vem do latim vulgar amicita-

te, que vem de amicitia, que

vem de amico, que vem de

amare (amar).  Sentimento de

afeição que une pais e filhos,

pessoas do mesmo sexo ou de

sexos diferentes e até huma-

nos e animais.

20 de julho é o Dia Mundial da Amizade

Tinha um operador, o Vicentão, que já fale-

ceu. No início da década de 80, estava interina-

mente chefiando o setor e o Vicente era opera-

dor-chefe de grupo. E estava sempre reclamando comi-

go que a cadeira do operador-chefe estava muito estra-

gada. Até que numa sexta-feira eu falei: “Está bom, Vi-

centão, faz o seguinte: vai no prédio administrativo e

pega uma cadeira boa pra você.” Eu cheguei na segun-

da-feira, estava na sala do coordenador de turno, onde

a gente se reunia todo dia de manhã, e entrou o supe-

rintendente-geral dizendo: “Sumiu a minha cadeira!”

Fui correndo pra área e quando cheguei lá estava o Vi-

centão sentado naquela poltrona imensa. “Mas Vicente,

você pegou a cadeira do superintendente!” “Mas você

não falou pra eu ir e pegar a melhor cadeira que tinha?”

Hélio F. de Paula, Descalvado (SP), 1952 – Replan
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Reinhold Francisco Moacir Walter Schöpke,
Londrina (PR), 1933
Assistente Administrativo Aposentado/Reduc

Quando eu entrei na Petrobras, apesar de não ter
13º salário, nós recebíamos natalino. Quando o
Jango assumiu, a Petrobras ficou boa, porque vie-
ram diversos benefícios, o nosso serviço de saúde,
tíquete-refeição e a periculosidade estendida a to-
dos. Também passamos a ter dois aumentos, em
abril e setembro, e 13º. Então, quando chegou em
63 houve o plebiscito pra escolher parlamentaris-
mo ou presidencialismo. Aí também começaram
greves em todo o Brasil. Eu participei da primeira
greve da Petrobras como fundador do sindicato. Em
64 a situação piorou bastante. Aí começaram as gre-
ves de transportes. Em 13 de março houve o célebre
comício da Central do Brasil. Nesse dia,
a condução foi de graça pra todo o
povo do Rio. Muitos atletas da Reduc
vieram correndo pela Presidente
Vargas com tocha nas mãos, no sen-
tido Candelária – Central do Brasil.
Foi bonito. Em 67 foi criado o FGTS, que
acabou com a estabilidade no emprego.

Vivendo a
história

Comício da Central do Brasil, RJ, 1964

Golpe militar
Em 31 de março de 1964, o general
Olímpio Mourão Filho, com o apoio
do governador de Minas Gerais, Ma-
galhães Pinto, mobilizou as tropas
sob seu comando sediadas em Juiz
de Fora (MG) em direção ao Rio de
Janeiro. A 1o de abril, o presidente
João Goulart, que estava no Rio, voou
para Brasília, evitando qualquer
confronto. As tropas do II Exército,
sob comando do general Amauri Kru-
el, que se deslocavam pelo Vale do
Paraíba em direção ao Rio, confra-
ternizaram-se com as do I Exército.
Na noite de 1o de abril, Goulart ruma
de Brasília para Porto Alegre e o Pre-
sidente do Senado, Auro Moura An-
drade, declara vago o cargo de pre-
sidente da República.
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Ônibus que faziam o transporte dos trabalhadores da Reduc, 1961

Laerth Ignácio Magalhães, Rio de Janeiro, 1927
Técnico de Operações Aposentado/Cenpes

Um dia caiu em minhas mãos o livro Escândalo do petróleo,
de Monteiro Lobato. Pouco depois, eu comprei com meu

dinheirinho o livro O que sabe você sobre o petróleo?, de Gondim
da Fonseca. Aí veio a campanha contra o envio de tropas bra-
sileiras pra Coréia. Eu era motorista de táxi nessa época. Fui
preso pela polícia e provavelmente fichado como comunista.
Passaram mais uns meses e fui distribuir panfletos da cam-
panha “O Petróleo É Nosso”. Fui detido duas vezes. O comissá-
rio, quando me via, dizia: “Você novamente aqui?” Daí come-
çou a minha ligação com a Petrobras.

Quando entrei na Petrobras fui enviado pra Caxias. O ôni-
bus que nos levava constantemente enguiçava. Nós tínha-
mos que descer com lama pelo meio da canela pra empur-
rar o ônibus. Chegávamos no trabalho, tínhamos que lavar
os pés, as pernas. Eram barracões de madeira. Calor infer-
nal. Aos poucos a empresa foi substituindo esses barracões
por prédios de alvenaria. Ao serem demolidos, eram desco-
bertos ninhos de cobras, cascavel, jararaca... As pessoas iam
trabalhar 2, 3, 4 dias e nem voltavam pra apanhar o salário.

O funcionário da Petrobras sabe que alimentação é por conta da em-
presa. Mas o contratado não sabe. Então, dizem: “Olha, você não pode
almoçar, não. Você só tem direito à sopa. Não tem mais direito a nada, porque
senão a empresa vai descontar o almoço de você.” Passou um dia, passaram
três, quatro, e o camarada tomando sopa. No quinto dia, uma alma caridosa
ficou com pena dele e falou: “Não, rapaz! Isso é brincadeira.” Ele ficou cha-
teado, mas depois aceitou a brincadeira porque é uma forma de quebrar o gelo.
Alex de Souza Barcelos, Rio de Janeiro (RJ), 1967Técnico em Enfermagem/ Reduc

18 de abril é o Dia de Monteiro Lobato
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José Geraldo Furtado Ramos, Valença (RJ), 1943

Engenheiro de Processamento/Cenpes

A Ultrafértil estava em vias de fechar as portas. Porque a matéria-prima que ela

consumia era muito cara, a nafta. Então, em conjunto com o Cenpes, buscou-se

um sucedâneo pra essa matéria-prima e se verificou que havia a possibilidade de

utilizar o gás de refinaria. E se constatou na época que não havia nenhum caso de

uso desse gás pra finalidade de produzir a amônia. Então, os próprios fabricantes

de catalisador recomendaram à Petrobras que es-

tudasse esse processo. E realmente se conseguiu

chegar a um determinado catalisador e a um pro-

cesso. Obviamente isso se transformou em uma

patente da Petrobras.

Outro processo bastante significativo foi o de-

senvolvimento de craqueamento catalítico flui-

do. No início da década de 80, quando ocorreu a

crise do petróleo, houve uma crise de combustí-

veis no país. E nós tínhamos, então, uma situa-

ção em que os navios ficavam abarrotados de óleo

combustível nos portos. Conseguimos, através de

unidades de craqueamento catalítico, transfor-

mar esse produto em derivados nobres. É uma

coisa que estava se iniciando no mundo e a Pe-

trobras, a partir daquela época, então, decolou.

Inventando moda

Técnicos em laboratório do Cenpes

Da terra para o mar
Assumi a presidência em março de 69. Na Petrobras, criei e organizei os
novos estatutos da empresa, estabelecendo facilidades para a construção
das subsidiárias e criando a ação preferencial, que aumentou muito o capital
da Petrobras.

Nessa época o país consumia 400 mil barris/dia e produzia mais ou menos 200 mil/
dia. Num período de 15 anos a Petrobras deu um prêmio ao Brasil de 200 mil barris por
dia. E as perspectivas de produção de petróleo nessa época eram pessimistas quanto à
produção em terra. Isso levou a Petrobras a fazer pesquisas no mar. É dessa época o
campo de Guaricema, construído na presidência do Candal Fonseca, em 68. Quando
assumi já encontrei essas pesquisas no mar. Por outro lado, não havia no Departamen-
to de Previsão um único local de organização para perfuração em terra. Resolvi, então,
dirigir meus esforços para intensificar a geofísica e aumentar a produção secundária
dos postos em terra com injeção de gás. Em mar não tínhamos recursos e material,
plataformas, nem engenheiros em número suficiente capazes de lidar com essa nova
tecnologia. Procurei contratar uma plataforma, pedi autorização ao governo para con-
tratar uma plataforma, mas no meio das tentativas não pude continuar com o projeto.

Waldemar Levy Cardoso, Rio de Janeiro (RJ), 1900, ex-presidente Petrobras

4 de novembro é o Dia do Inventor
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Marília da Silva Pares Regali, Mogi-Mirim (SP), 1930
Geóloga Aposentada e Pesquisadora na UFRJ

O nosso coordenador falava muito
quando a gente estava em aula:
“Vão trabalhar na Petrobras porque
ela treina os seus técnicos.” Quando
o pessoal da Petrobras foi entrevis-
tar os alunos que iam sair, eu entrei

na sala e o sujeito disse: “Não, aqui
é só pra homem.” Mas o chefe da Estratigrafia lá

na Petrobras conhecia muito a USP e disse que
precisava de uma pessoa lá na Bahia. Aí o co-
ordenador me pediu pra entrar em contato
com o pessoal da Petrobras.

Eu gostava muito de Geoquímica, mas isso
não existia. Sedimentologia não existia. Aí

falei: “Então vocês me chamaram pra
quê?” “É pra substituir um alemão que

vai embora.” “E ele trabalhava com
o quê?” “Com palinolo-
gia.” Palinologia é um

método micropaleontoló-
gico muito forte porque trabalha em re-
giões marinhas e não marinhas. Então,

eu tive que aprender aquilo e me tornar
especialista. A Petrobras me formou.

Eu fui a primeira mulher nessa área. E o
primeiro geólogo que veio pra Petrobras fui

eu, tanto de homem quanto de mulher.

O primeiro geólogo
é uma mulher Do próprio bolso

Eu comecei a fazer via-gem dando apoio às son-das terrestres da Petro-bras. Numa dessas via-gens, que foi em Goiás,eu estava responsávelpelo apoio, pela troca deturma da sonda, e houveum contratempo, a genteestava num local quenão tinha muitos recur-sos, Alvorada do Norte. Ecom a troca de turma queestava chegando, nãoveio o fundo rotativo praeu pagar o almoço dopessoal. E o sujeito nãoliberava o almoço. E ogrupo todo com fome. Eeu tive que usar
cheque meu
pra poder
pagar a co-
mida de 15,
20 pessoas.
Ary Correia
de Oliveira, Rio
de Janeiro (RJ), 1952Auxiliar Técnico
Administração/SMSUN-BC, Macaé, RJ

É falta de educação usar celular

Em reuniões, salas de aula, elevadores, templos religiosos, cinemas, teatros, auditórios, vernissages,

lançamento de livros e em cerimônias, principalmente com autoridades públicas.
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Em 79 a direção da empresa havia estabelecido uma meta na produção de petróleo
de 165 mil barris por dia, em função dos dois fortes choques mundiais que ocorre-
ram em 73 e 79 quando o preço do petróleo pulou de 2 para 36 dólares o barril. Esse
quadro viabilizou a ida para o mar, para a atividade offshore. Antes, não havia tecno-
logia para exploração e produção no mar, porque era muito cara. A empresa foi para
o mar fortemente, principalmente na Bacia de Campos. Em função desses fatos
todos, a diretoria resolveu tripartir o Departamento de Exploração e Produção (Dex-
pro) e criou dois departamentos, o de Exploração e o de Produção e um serviço que
trabalharia para os dois como se fosse um empreiteiro que era o Serviço de Perfura-
ção. Foi me dada a missão de sair de uma produção de 165 mil barris por dia para
uma meta de 500 mil barris por dia, num período de cinco anos – o plano era 1981-
1985. Fomos felizes, acho que tivemos um trabalho de equipe fabuloso: consegui-
mos atingir a meta um ano antes, um ano antes nós estávamos produzindo os 500
mil barris por dia.

Superando metas
Maurício Alvarenga, Rio de Janeiro, 1932
Diretor aposentado
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Avanços tecnológicosNo início da atividade offshore havia dificuldades tecnológicas e dificuldades logís-

ticas. Era uma operação diferente para a Petrobras. Existiam algumas descobertas

realizadas, a produção se iniciando e muita atividade de perfuração de novos

poços, novas frentes com grande potencial. Mesmo no mundo não se tinha

muita tecnologia disponível para trabalhos nessa profundidade e a Petrobras

quebrou vários recordes.Eu embarcava no aeroporto de Macaé. Na época a gente brincava porque

era uma série de galpões, barracões. Hoje tem toda infra-estrutura. A comu-

nicação com o pessoal em terra, naquela época, era o que tinha de melhor.

Comparando com hoje, era rudimentar. A gente se comunicava por rádio, até

com a família. Às vezes você queria se comunicar com a família em casa, ligava

pela Vitória Rádio, ficava na sala, aquele monte de marmanjo ouvindo você falar

com a esposa: “Alô, amor, câmbio.” E a pessoa respondia “câmbio”. Todo mundo

ficava ouvindo: “Amor, a sala está cheia.” Por fax era com equipamentos em que

você botava uma folha de papel que ficava rodando ali, minutos, até sair do

outro lado. A gente foi aperfeiçoando tudo isso ao longo do tempo em paralelo

ao aperfeiçoamento tecnológico. Houve um grande avanço na gestão da infra-

estrutura, da logística e da tecnologia. Hoje, o que a gente tem na Bacia de Cam-

pos, seja sob o ponto de vista de tecnologia, seja sob o ponto de vista de logísti-

ca, sob ponto de vista da gestão de processos, é a história da arte em nível mun-

dial. É motivo de apresentação e debate em fóruns mundo afora.
Carlos Tadeu da Costa Fraga, Rio de Janeiro (RJ), 1957
Gerente Executivo CENPES, Rio de janeiro, RJ
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Encruzilhada no mar

Teve uma vez que fui embarcar em Itajaí, em Santa Catarina. Fui fa-

zer um trabalho e, quando estava pra fazer o desembarque, tive que

sair da plataforma, fazer transbordo pra uma outra, de rebocador. De-

pois de uns 5 minutos mais ou menos que a gente tinha se afastado

da plataforma, apareceram uns 20, 30 golfinhos na nossa frente. Fo-

ram acompanhando o rebocador. Aí, de repente, chegou num lugar e

eles dobraram todos juntos. Dobraram, seguiram o rumo deles. Quer

dizer, a gente está sempre junto com outras pessoas. Às ve-

zes, chega num lugar, você vai seguir o teu rumo, vai deixar

os outros seguirem o caminho deles.

José Pedro M. dos Santos, Passo Fundo (RS), 1960

Engenheiro de Petróleo/UN-BC, Macaé, RJ

Osvaldo Luiz Queiroga da Fonseca, Rio de Janeiro, 1952 – Geofísico
na Área de SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde

Todas as atividades da bacia de Campos eram realizadas numa peque-
na casa com 30 funcionários em Vitória, dois andares na beira da praia.

As primeiras linhas sísmicas que chegavam dos navios de explora-
ção na costa da bacia de Campos eram rolos de papel com dezenas
de metros e não tinha como botar aquilo na mesa pra interpretar, a
sala era pequena. Então, a gente botava no chão, no corredor. A mu-
lher do café passando, as pessoas passando e os geofísicos interpre-
tando as linhas no corredor da empresa, de tão grande que era. E o
Makoto, com lápis vermelho na mão, ia observando a ascensão sís-
mica no chão. E o Makoto observou, naqueles quilômetros e quilô-

metros de linha no chão, que havia três situações interessan-
tes. Ele marcou três bolas. Ficaram conhecidas como as “bo-

las do Makoto”. O primeiro furo que se fez em cima dessa
estrutura deu seco. Aí é que veio a grande obstinação do
Carlos Walter, na época superintendente da unidade. Ele
mandou furar o segundo, que deu um bom indício de óleo.

Isso despertou e furou-se o terceiro. Pegou uma coluna de
óleo e foi o boom da bacia de Campos.

Co
mo

 na
sc

eu a Bacia de Campos

8 de abril é o Dia do Profissional do Marketing
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Um flotel chamado P-20
Luiz Leopoldo Chagas Brasil, Niterói (RJ), 1964
Assistente Técnico do Planejamento da Manutenção
da Plataforma P-20, bacia de Campos

Fui escolhido pra ir buscar a P-20 na Noruega.
Uma viagem longa, lenta, em torno de 30, quase
40 dias. Por isso foi dividida entre duas equipes.
A primeira foi e participou de um aprendizado
pra operar a plataforma. Da Noruega fomos até as
Ilhas Canárias, onde foi feita a troca da equipe.

Na Noruega a receptividade foi boa, apesar de eles es-
tranharem o fato de jovens trabalharem embarcados. Lá
o pessoal embarcado tem, em geral, entre 55 e 60 anos. E
quando nós chegamos lá, todos novos, eles não levaram
muita fé na gente. Mas depois de uma, duas semanas,
depois que viram o desempenho da equipe, fizeram até

um jantar comemorativo.
A P-20 foi adquirida de uma companhia norue-

guesa que originalmente a concebeu como um flo-
tel, um hotel flutuante. A função dele era dar apoio

no caso de reparos em outras platafor-
mas, quando não tinha condições de
deixar a energia funcionando. Tinha
um cinema grande, escritórios legais,
camarotes pra duas pessoas, todos

suítes. Em 90, teve início a obra de con-
versão do flotel pra plataforma de pro-

cessamento de petróleo e gás.

Autópsia
Em apenas um momento, uma fração de segundos, a vida é extraviada.

Um sopro ou uma ventania. Um sono leve, um desmaio no meio da rua.

Uma fisgada no coração, um atropelamento.

A corda no pescoço, o veneno na goela, o tiro nos cornos.

Em apenas um segundo a vida se evola. E o que fica é um corpo sem vida.

A carne fria, gelada, coagulada como a própria pedra. A madeira. O talo das flores. O metal da alça.

Em apenas um momento o que fica é um punhado de carne.

Foi o que me sucedeu.

José dos Santos Silva, Rio de Janeiro (RJ) 1963 – Eletricista e Poeta
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O homem que não falavaO geofísico Makoto era uma pessoa que quase não falava. Se ele estivesse

numa sala, atendesse o telefone e um interlocutor do outro lado da linha

perguntasse de alguém que não estivesse na sala, ele apenas abanava a ca-

beça dizendo não e desligava o telefone. Muitas vezes pessoas ligavam pra

mim e diziam: “Poxa, Queiroga, eu liguei aí, atendeu uma pessoa, eu pergun-

tava por você e a pessoa desligava.”Osvaldo Luiz Queiroga da Fonseca, Rio de Janeiro (RJ), 1952

Cláudio Silva Barcelos, Quissamã (RJ), 1949
Engenheiro, Coordenador do Grupo de Segurança de Vôo
da bacia de Campos

Percebi que pelos barulhos característicos da sonda você percebia
tudo o que estava acontecendo lá dentro. Se a sonda estava balançan-
do muito, a formação estava muito dura. Pelo cantar do freio do guin-
cho você tinha noção da taxa de penetração. Se o freio cantava toda
hora é porque a penetração estava muito boa. Quando a formação es-
tava muito dura a sonda sacudia inteira. Ficava tudo balançando e
você tinha noção de como é que estava aquilo ali. Também pelo bater
dos pistões da bomba você tinha noção. Depois, embarquei no na-
vio de perfuração Ciclone. Como eu tenho problema de enjôo
peguei um sábado com mar virado e quase que eu boto as
tripas pra fora. Eu disse: “Amanhã eu vou embora desse ne-
gócio aqui, nem que a Petrobras me mande embora, mas
eu vou pegar o primeiro helicóptero e vou embora. Não
agüento mais.” No dia seguinte o mar parecia um espelho.
De um dia pro outro, como mudou aquilo! Depois eu embar-
quei ainda na P-5, uma sonda francesa que tinha garçom para
te servir. Então, tinha coelho, vinho.

17 de outubro é o Dia do Eletricista
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Carlos Sant’Anna, Belo Horizonte (MG), 1930
Aposentado, ex-presidente da Petrobras

A Braspetro, além de se dedicar a produzir petróleo
no exterior, também criou um outro segmento, que
se transformou na Interbras, que era comprar pe-
tróleo, mas vinculado à exportação de produtos
brasileiros. Mais ou menos o seguinte: você faz um
contrato de petróleo, mas 20% do valor da compra
é feito através de vendas de produtos brasileiros.

Embora eu seja suspeito pra falar, porque eu
praticamente sou o criador da

Interbras, ela foi uma empre-
sa do maior sucesso, respon-
sável por operações inéditas,
como foi o caso da venda de
carros Volkswagen pro Ira-

que; venda de eletrodomésti-
cos pra Nigéria; venderam-se

quantidades substanciais de açúcar e café pra
Argélia, tudo vinculado à compra de petróleo.

Saí da Interbras e virei diretor da Petrobras.
Depois fui presidente da Petrobras Distribui-
dora e, quando eu voltei pra Petrobras, aí pas-
sei outra vez a ser presidente da Interbras.

Houve uma época, no governo Sarney, que a
empresa teve três presidentes.
Cada um durava três meses. O
presidente Sarney resolveu
me convidar pra ser presiden-
te da Petrobras. Eu aceitei
o desafio. A presidência
da Petrobras foi um de-
safio. Um desafio esta-
fante.

Trocando tudo

Dando porrada no

chefe...
Na Petrobras tinha uma cultu-

ra: quem entrasse, novo, paga-

va um churrasco pra todo

mundo do setor. Fazia uma se-

mana que eu tava lá, eu e mais

cinco, e pagamos um churras-

co pra todo o grupo. E tinha um

jogo de futebol. No jogo, uma

hora eu joguei a bola muito for-

te e pegou nas costas de um

cara sem camisa, ele achou

ruim, deve ter ardido pra chu-

chu. Na primeira bola que eu

peguei depois, ele veio e me

deu uma porrada. Aí eu fui pra

cima dele, brigando, e todo

mundo “segura aí”. Um que ti-

nha entrado junto comigo, me

segurou e falou: “Cê tá louco,

esse cara é o nosso chefe.” Era o

cotur - coordenador de turno. E

eu já tava dando soco nele,

nem era registrado ainda... coi-

sas de futebol.

Wilson Santarosa,

Americana (SP), 1949

9 de junho é o Dia do Porteiro
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Salim Armando, Belo Horizonte (MG), 1932
Aposentado Petrobras e Consultor da ANP
(Agência Nacional de Petróleo)

Há mais de dez anos que eu estava no Rio quando fui
trabalhar na parte de instalações de produção no mar.
Era chefe da divisão de óleo. Então fui chefe do Grupo
Especial de Produção Antecipada. Naquela época, 76,
77, a produção de petróleo no Brasil, que já tinha che-

gado a 200 mil barris, estava em 166 mil. Ela estava caindo a
uma média de quase 10% ao ano. E foi em 72, 73, que a Petro-
bras descobriu a bacia de Campos. Começou uma nova coisa,
porque acredito que foi a bacia de Campos que deu novo fôlego
à Petrobras. E aí, o que aconteceu com o trabalho no mar é o
que acontece com todo trabalho que nunca foi feito,
atrasou. Esse grupo que trabalhava com isso, grupo
que não era o meu, atrasou a produção. Tinha que
começar em 77 e não entrou. Então resolveram criar
outro grupo, justamente o grupo especial de que eu
fui chefe. Isso foi em março de 77. Eu disse: “Isso não
pode demorar quatro, cinco anos, não.” Praticamente
em três meses colocamos o poço em produção. No dia
13 de agosto de 77, colocamos o primeiro poço da bacia de
Campos em produção. E a primeira gota de petróleo, vamos
dizer, eu estava presente, caiu aqui. Era o Enchova 1.

Uma gota no oceano

Dormir pra esquecer...

Numa Sexta-feira Santa chovia e o piloto insistiu em subir. Ficamos duas horas. O

normal é ficar uma hora, 40 minutos, pra encontrar a primeira plataforma.

Era muita chuva, muito trovão. Ele andava baixinho, quase perto da água.

Ninguém falava nada. Você olhava pro piloto e ele suava, suava, suava. E

eu falei assim: “Está acontecendo alguma coisa.” Mas eu levei quatro horas

pra chegar na minha plataforma e fui um dos

últimos a desembarcar do helicóptero. Cheguei

na plataforma com tanta dor de cabeça que fui dor-

mir; dormi 12 horas.

Ricardo Amâncio da Silva, Rio de Janeiro (RJ), 1959
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P-36
15 de março de 2001 – A Petrobras perdeu a
maior plataforma de produção semi-submer-
sível do mundo, a Petrobras 36. Localizada no
campo de Roncador, no norte da bacia de
Campos, litoral fluminense e em produção
desde maio de2000. Não ocorreram danos
ambientais, mas perdas humanas irrepará-
veis. Onze trabalhadores perderam a vida
tentando salvá-la.

Campo de Roncador, Bacia de Campos, RJ
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A política, a técnica
Luiz Fernando de Oliveira Gutman,  Rio de Janeiro, 1951
Engenheiro de Processamento/Reduc

Quando fui readmitido em 84, fui eleito presidente da Asso-
ciação dos Engenheiros da Petrobras. A associação foi cria-
da em 61 com o objetivo de defender o salário mínimo dos
engenheiros, dentro da companhia. Ela tem  uma luta mais
política. E a maior foi em defesa do monopólio estatal e
contra os contratos de risco. É luta em termos do papel da
companhia. Como ela deve atuar em benefício do desenvol-
vimento do país.

Num certo dia, a Petrobras ia assinar um contrato com
uma empresa americana. Na véspera, à noite, um geólogo
me procurou e disse que seria um absurdo a Petrobras as-
sinar aquele contrato de risco. Eu, de noite, telefonei pra
casa do então presidente da Petrobras, e falei da gravidade
daquela questão. No dia seguinte, ele nos reuniu com a
diretoria da Petrobras, eu levei o geólogo e o contrato não
foi assinado. Os representantes da empresa não assina-
ram com a alteração que nós da associação estávamos pro-
pondo. Foi realmente um momento em que a gente viu a
importância que a companhia dava para uma ação técnica
da associação. Mostrando que as nossas brigas políticas ti-
nham sempre um fundamento técnico.

16 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Racismo
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Cariocas X Paulistas
Você vê a diferença do operário do Rio pro operário de

São Paulo. O do Rio é espetacular, ele trabalha sorrindo. O paulista trabalha de

uma forma sisuda. Os dois fazem a mesma coisa, só que um sorrindo e o outro

parece ter mais responsabilidade. Mas a responsabilidade é a mesma. Então, a

gente aprende com o carioca a trabalhar com gosto e com o paulista, que so-

mos nós, a trabalhar com responsabilidade.Francisco de Paula Garcia Caravante, Lins (SP), 1942
Aposentado Operador de Utilidades/Replan
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Iramara Nogueira, Rio de Janeiro, 1956
Assistente Técnica de Administração de
Abastecimento/Edise

Cresci numa família petroleira. Eu me lembro que,
quando nós todas éramos pequenas, meu pai pegava
as folgas e reunia a família pra gente ir pra Reduc,
onde tem um lago. Fazíamos piquenique. Também sou
ex-esposa de petroleiro. É muito engraçado, eu saí da
rotina do meu pai, casei e entrei na mesma rotina.

Meu pai era louco pra ter um filho homem e não
tinha. Eu segui sua trajetória, só que infelizmente,
quando entrei na empresa ele já não era mais vivo.
Eu prometi entrar na empresa, e entrei por con-
curso em 86. Eu me lembro que fiz escondido de
todo mundo. Era um compromisso que eu assu-
mi; meu pai queria tanto que eu entrasse na em-
presa... Fiz faculdade de Arquivologia, montei o
arquivo histórico da Refinaria de Manguinhos.
Quando a Petrobras me chamou, eu larguei tudo,
eu ganhava o quádruplo.

Estou com 46 anos e a Petrobras está no meu
sangue desde que nasci: eu brincava com capa-
cete, eu botava a botina com macacão, com ócu-
los, as coisas de solda que meu pai levava. Re-
almente falar em Iramara é falar em Petrobras...

Iramara é Petrobras;
Petrobras é Iramara

GELÉIA DE PINGA

Ingredientes:

2 copos (de requeijão) de açúcar

½ copo (de requeijão) de pinga

1 copo (de requeijão) de água

1 pacote de gelatina sem sabor

1 pacote de gelatina de qualquer sabor

Modo de fazer:

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo por 5 minutos. Des-

peje em forma quadrada e deixe endurecer.

Aprendendo com osacidentes
A empresa tinha a Superin-tendência de Segurança eMeio Ambiente. Mas sua ati-vidade era muito limitada àsede, de consultoria e al-guns trabalhos pra área daqualidade. Fez um trabalhoimportante, mas restrito.Com o acidente na Baía deGuanabara, em janeiro de2000, fui chamado para co-ordenar um programa deexcelência em gestão ambi-ental e segurança operacio-nal. Era com um grupo detrabalho que faria um estu-do e uma proposta pra queacidentes iguais àquele nãovoltassem a acontecer.Havia gerentes de todas asáreas, técnicos, engenhei-ros, biofísicos, químicos, ge-ólogos. Foi de janeiro atémarço de 2000. Fizemos umrelatório que gerou a novaárea de segurança, meioambiente e saúde dentro daempresa. Hoje, de todas asempresas que têm contin-gência no mundo, aPetrobras é a quetem o melhor esque-ma, a maior estrutu-ra individual e a me-lhor qualidade. Entreas grandes empresasde petróleo no mundo, aPetrobras foi a que menosteve vazamento de óleo.

Irani Carlos Varella, SantaMaria (RS), 1951 – GerenteExecutivo do
Desenvolvimento deSistemas de Gestão

25 
de

 no
ve

mb
ro 

é o
 Di

a I
nte

rna
cio

na
l d

o D
oa

do
r d

e S
an

gu
e



93

O fato de estar aqui exatamente no ano do cinqüentenário da Petrobras é um privilégio. É

uma rara distinção presidir a empresa no ano que estão sendo resgatados os valores que

estavam esquecidos, histórias e pessoas que deram imensa contribuição e  propiciam  a

empresa ser o que é. Esse é mais um momento em que a Petrobras faz com que o povo

brasileiro veja nela uma expressão clara de brasilidade. Perceba  não apenas uma empre-

sa que produz petróleo e que põe gasolina no tanque do seu carro, mas uma empresa que

representa a capacidade de luta de um povo.  E esse cinqüentenário e todas as atividades

inerentes a ele irão contribuir para esse despertar ainda maior do orgulho que o povo

brasileiro tem da empresa.

José Eduardo Dutra, Rio de Janeiro, 1957 – Presidente da Petrobras
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Entrei na Petrobras em
1975. Tenho orgulho de ter
conseguido ser um dos 40
entre os 3.900 que fizeram
o concurso.

No curso de capacita-
ção, fui o primeiro, com
média de 9,7. Eu tirava
nota 10 em todas as pro-
vas. Conhecia e sabia o
funcionamento da refina-
ria (Replan) inteira. Pela
cor da fumaça, volume de
fogo no flaire, eu sabia o
que estava acontecendo.
Conhecia as qualidades
de cada tipo de petróleo.

Foi lá na Replan que ini-

ciei minha militância no
sindicato. A partir da gre-
ve de 1983.

Em 1984 eu já era presi-
dente da CUT no interior
do Estado de São Paulo.
Tarefa difícil, pois na épo-
ca só tinha sindicatos pe-
legos. Fui da direção da
CUT até 1990, ano em que
assumi a coordenação do
Comando Nacional dos
Petroleiros, cargo que
exerci por dois anos. E fo-
ram cinco greves, pois tí-
nhamos como presidente
da República o Collor. Gre-
ves duríssimas, mas valeu

a pena. O Collor caiu e
acredito ter contribuído
bastante para isso. De se-
tembro de 1995 a setem-
bro de 2000 fui membro
eleito do Conselho de Cu-
radores da Petros, onde
aprendi muito sobre pre-
vidência complementar,
assunto até então total-
mente desconhecido pela
categoria e pelo movi-
mento sindical. Foi quan-
do pude trabalhar muito
em prol do conhecimento
de todos sobre os proble-
mas da Petros.

Nos anos de 2001 e 2002,

Wilson Santarosa, Americana (SP), 1949
Presidente do Conselho Deliberativo da Petros e Gerente
Executivo da Comunicação Institucional da Petrobras

As confissões de
Santarosa
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participei da administra-
ção municipal de Campi-
nas. Era diretor adminis-
trativo e financeiro do Ce-
asa Campinas, onde de-
senvolvi a implantação da
merenda escolar munici-
palizada. Foi um trabalho
bastante nobre e gratifi-
cante.

Em 2003, voltei para a
Petrobras.

Grande emoção...
Assumi a área de Comu-

nicação Institucional.
No 23º andar, onde anti-

gamente como dirigente
sindical eu era proibido de
entrar, agora sou um dos
dirigentes da empresa. Foi
muito emocionante en-
contrar naquele andar o Zé
Eduardo Dutra como pre-
sidente, o Diego como che-
fe de gabinete, o Armando
como assessor do presi-
dente. O Henyo, o Gabrie-
lli, o Ildo Sauer, o Estrella,
todos meus companheiros
ou do movimento sindical
ou do partido.

Devido ao meu conheci-
mento da Petros, também
assumi a presidência do

Conselho Deliberativo da
Fundação, o que, além de
me orgulhar, me facilita
nos encaminhamentos e
nas discussões, pois já
havia passado por esse
conselho como conselhei-
ro eleito.

Agora, a área de Comu-
nicação é fantástica. Cui-
dar da imagem da empre-
sa, patrocinar eventos cul-
turais, esportivos e soci-
ais. Bastante trabalho,
muito trabalho, mas tam-
bém é muito gratificante.
Temos feito projetos ma-
ravilhosos do ponto de
vista da inclusão social.

Idealizamos o Projeto
Fome Zero da Petrobras,
fantástico, 300 milhões
em quatro anos. Um pro-
jeto que vai desde água no
Nordeste até alfabetiza-
ção de adultos, passando
por hortas comunitárias e
formação de cooperativas
de trabalho. Um projeto
que está gerando milha-
res de empregos e alimen-
tação, o que é bom para o
país e para a imagem da
empresa. E por fim a cam-
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panha de comemoração
dos 50 Anos da Petrobras.
Uma campanha que, de
certa forma, resgata a
campanha “O Petróleo É
Nosso” e resgata também
a auto-estima do petrolei-
ro e do povo brasileiro.

Fantástico eu poder fa-
zer tudo isso, me emoci-
ona muito, parece um so-
nho, e, por falar nisso: o
que você quer sonhar
agora?
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Roberto Villa, Nova Friburgo (RJ), 1941
Ex-Diretor Comercial

Desde a Escola de Química havia um ambiente muito
brasileiro, a gente falava em tecnologia nacional. No fi-
nal do curso, o país tava saindo da recessão pós-64 e as
oportunidades de emprego não eram muitas. Aí apare-
ceu a Petrobrás com toda a mística que ela exercia,
uma empresa brasileira, legando objetivos nacionais
etc. Então, foi esse misto de opção política e de desen-
volvimento nacional que me fez optar.

E fui pra Bahia. Choque cultural interessantíssimo.
Ainda não tinha pólo petroquímico e Salvador não ti-
nha classe média. Na rua, era o pessoal menos favo-
recido economicamente e os ricos, que se escondiam
naqueles clubes maravilhosos como o Iate Clube. Os
ônibus eram um cacareco, era pro povo.

Em 75, 76 estava no Cenpes, onde desenvolvemos
tecnologia brasileiríssima de produção de eteno, ma-
téria-prima petroquímica a partir de álcool, patentea-

O Brasil precisa dela

Tomando posse do cargo de Diretor Comercial, 1992
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da no mundo. Também desenvolvemos programas de
adequação do refino aos petróleos brasileiros. Chega-
mos à tecnologia de craqueamento catalítico em leito
fluidizado. Hoje a Petrobras tem duas unidades funci-
onando com tecnologia brasileiríssima, uma em Ma-
taripe e outra em Mauá. É planta de transformação de
resíduo em derivados mais nobres, palavrões como
craqueamento retardado, hidrotratamento. Foi uma
avalanche de criatividade, um período muito bom. Na
época, estava dando muito problema na área do refi-
no e um diretor da área industrial me tirou do Cenpes
pra ficar como assistente dele. Fiquei monitorando
esses programas de fundo de barril, de transformação
de asfalto em gasolina, óleo combustível em diesel.
Fiquei ali até a Guerra das Malvinas, quando a gente
levou um susto. Americanos e ingleses cortaram su-
primentos de catalisadores de craqueamento catalíti-
co industrializado para a Argentina. A situação cha-
mou atenção da diretoria toda, tínhamos um refino
muito apoiado nesse processo, era tudo importado. A
mentalidade de segurança nacional ainda estava mui-
to presente na direção da Petrobras. Então, decidiu-se
fazer uma fábrica de catalisadores de craqueamento
no Brasil. Fui posto na frente desse empreendimento.
Antes da fábrica entrar em operação, a gente come-
çou a patrocinar teses de mestrado e doutorado de
meninos recém-formados. A fábrica foi implantada.
Tinha 40% de capital holandês, 40% de capital Petro-
bras e 20% do Grupo Ultra. Parece que agora é meio a
meio, Petrobras e o grupo holandês. Uma das grandes
surpresas foi que um dos meninos, de 28 anos, com
sua tese de doutorado, mudou completamente o pro-
cesso de produção, com uma tecnologia brasileira.
Quer dizer, é um povo em que se plantando tudo dá, e
a Petrobras é um exemplo. Quando dá condições às
pessoas, a resposta sempre é pra lá de boa.

Roberto Villa durante o discurso de posse como

Diretor Industrial, RJ, 1989
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Comemoração dos 20 anos de Engenharia Básica, Rio de Janeiro, 1997
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A cidade do Rio de Janeiro concentra toda a
parte corporativa da Petrobras. O Edise
agrupa num prédio todas as atividades ad-
ministrativas, presidência e diretorias –
onde são tomadas as decisões políticas,
econômicas e técnicas da empresa. O EDIHB
sedia a Engenharia, a Universidade Corpo-
rativa e a UN-Rio. O Cenpes – Centro de Pes-
quisa fica no campus da UFRJ. Na cidade
também estão localizadas as sedes das sub-
sidiárias BR Distribuidora, Petroquisa, Gas-
petro e Transpetro.

Rio de Janeiro,
capital da Petrobras

Cenpes
A criação do Cenpes foi aprovada em 1963, mas o início das suas atividades só se dará em 1966. Seu programa de pesquisa

consistia no estudo e desenvolvimento do processamento de óleo xisto, destilação, craqueamento catalítico, reformação cata-

lítica, hidrogenação de asfalto, óleo de extensão, óleo lubrificante e ativação de argila, caracterizando-se pelo seu empenho

em todos os segmentos da indústria petrolífera. O Cenpes coordena projetos considerados estratégicos para a companhia:

Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Avançado em Águas Profundas e Ultraprofundas (Procap), Recuperação Avançada de

Petróleo (Prevap) e Desenvolvimento de Tecnologias Estratégicas de Refino (Proter).

Entre os projetos do Cenpes destaca-se o Progra-

ma de Tecnologia Offshore, para otimizar custos

de exploração, perfuração e produção no mar. Ao

lado das parcerias com outras empresas petrolí-

feras e centros de excelência, a Petrobras investe

91% dos seus recursos em pesquisa, desenvolvi-

mento e engenharia básica, no CENPES.
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99

Subsidiárias

Transpetro
A Petrobras Transporte S.A. – Transpetro foi constituída em

1998 para atuar no transporte e armazenagem de granéis,

petróleo e seus derivados e de gás natural, por meio de

dutos e navios, e na operação de terminais. O início das

atividades da Transpetro se deu com a incorporação da

Brasoil Shipping, em 1998, que passou a se chamar Fronape International Company, com a absorção da

gestão operacional dos navios da Frota Nacional de Petroleiros – Fronape, em 2000, e dos Dutos e Terminais,

a partir de maio de 2000.

Gaspetro
Criada em maio de 1998, a

companhia realiza estudos de

viabilidade técnica e econômica de

empreendimentos, a exemplo dos

gasodutos Bolívia–Brasil e

Uruguaiana–Porto Alegre.

A Gaspetro é responsável por

participação societária em

distribuidoras de gás em vários

estados do país. Além disso,

participa de projetos de uso de

fibra ótica para melhoria da

economia de escala do sistema de

telecomunicações da Petrobras.

Petrobras
Distribuidora
A Petrobras Distribuidora, criada

em 1971 como empresa de economia

mista, passou a atuar na

comercialização e distribuição de

derivados de petróleo para todo o

Brasil.

Em 1974, assumiu o posto de maior

distribuidora de derivados de

petróleo do país. Hoje, são mais de

7.200 postos de serviços, além de

mais de 10 mil grandes clientes

entre indústrias, termelétricas,

companhias de aviação e frota de

veículos leves e pesados.

Petroquisa
A Petroquisa integra a

administração indireta da União.

Foi criada em 1967, como braço

químico da Petrobras, com o

objetivo de desenvolver e

consolidar a indústria química e

petroquímica no Brasil. A empresa

promoveu a implantação dos três

pólos petroquímicos: Petroquímica

União S.A., em São Paulo (1968);

Copene - Petroquímica do Nordeste

S.A., na Bahia (1970), como central

de matérias-primas; e Copesul –

Companhia Petroquímica do Sul, no

Rio Grande do Sul (1975).
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RLAM
Refinaria

Landulpho Alves
– Mataripe

A Refinaria de Mataripe começou a ser
construída em 49 e está diretamente ligada à

descoberta dos primeiros poços de petróleo no país.
Com a criação da Petrobras, em 53, a refinaria foi

incorporada ao patrimônio da companhia. Ao final da
década de 50, o desenvolvimento acelerado dos campos

produtores do Recôncavo, aliado às adequadas característi-
cas do petróleo baiano para a produção de lubrificantes e

parafinas, levou à decisão de ampliar a capacidade de processa-
mento da refinaria, que passou para 6.700 barris/dia. Hoje opera

lá a maior e mais moderna unidade de craqueamento catalítico de
resíduos do Brasil e terceira maior do mundo, capaz de transformar

gasóleo e outros resíduos em derivados de alto valor agregado. Com
isso, a refinaria passou a produzir mais gasolina, gás de cozinha e

propeno.
Localização: São Francisco do Conde (BA)

Área: 6,4 km2

Principais produtos: propano, propeno, isobutano, gás de cozinha, gasolina,
nafta petroquímica, querosene, querosene de aviação, parafinas,

óleos combustíveis e asfaltos
Capacidade instalada: 307 mil barris/dia

1
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FAFEN
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
A unidade de Camaçari iniciou suas atividades em 71, produzindo fertilizantes nitrogenados a partir
do gás natural dos campos produtores de petróleo da Bahia e de Sergipe. Em 93, com a incorporação
da Nitrofértil à Petrobras, passou a ter a denominação atual. A fábrica de Sergipe entrou em operação
em 82 e marcou um novo ciclo do desenvolvimento no Estado, com a construção da adutora do rio São
Francisco, a ampliação da rede de energia elétrica, a revitalização da ferrovia que liga Sergipe à Bahia
e ainda com a instalação do Terminal Portuário Ignácio Barbosa, em Barra dos Coqueiros, a 360 quilô-
metros de Aracaju.
Localização: são duas unidades industriais, uma no Pólo Petroquímico de Camaçari (BA) e outra no
município de Laranjeiras (SE)
Área: 450 mil m2 (BA) e 1 milhão m2 (SE)
Principais produtos: amônia, uréia fertilizante, uréia pecuária, uréia industrial, ácido nítrico, hidro-
gênio e gás carbônico
Capacidade de produção: 900 mil t/ano de amônia e 1,1 milhão
de t/ano de uréia; 36.000 t/ano de ácido nítrico e 150.000 t/ano
de CO2

LUBNOR
Em 66 foi inaugurada a Fábrica de Asfalto de Fortaleza.
Inicialmente, a unidade processava 450 m3/dia de petró-
leo. Ao longo dos anos, o parque industrial da Lubnor
passou por várias ampliações e instalação de novas uni-
dades, alcançando hoje 1.000 m3/dia e uma expressiva
diversificação de produtos de maior valor agregado.
Localização: Fortaleza (CE)
Área: 0,4 Km2

Principais produtos: asfaltos, óleos lubrificantes, gás na-
tural, óleo combustível para navios, gás de cozinha e óleo
amaciante de fibras
Capacidade instalada: 6 mil barris/dia

2

3

Unidade de Negócios/UN-SEALCom 27 plataformas marítimas, Sergipe foi o primeiro Estado do País a ter um campo petrolíferono mar: Guaricema, descoberto em 1968. A experiência em tecnologia offshore começou em águasrasas (25 metros). Hoje a Petrobras lidera essa tecnologia produzindo a quase 2 mil metros deprofundidade.

Unidade de Negócios/UN-BA

 A UN-BA é responsável, em terra e no mar, pela exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás nas conces-

sões situadas nas bacias sedimentares do Tucano, Recôncavo, Camamu, Almada, Jequitinhonha e Cumuruxatiba.

A produção de petróleo e gás natural da UN-BA se concentra em terra, na bacia do Recôncavo, uma bacia madura

explorada desde 1940.

Os processos da cadeia produtiva da UN-BA geram petróleo, gás natural e líquido de gás natural (LGN).

Unidade de
Negócios/UN-RNCE
A unidade de negócio de exploração e pro-
dução do Rio Grande do Norte e Ceará (UN-
RNCE) é responsável, em terra e no mar,
pela exploração, desenvolvimento e pro-
dução de petróleo e gás nas concessões
situadas nas bacias sedimentares desses
dois Estados. No trabalho da unidade
também está incluído o tratamento e pro-
cessamento de hidrocarbonetos, sendo
seus principais produtos o petróleo
(óleo), o gás natural, o gás liquefeito de
petróleo (gás de cozinha) e o óleo diesel.
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Sindicato dos Químicos/
Petroleiros Bahia
Em 54 nascia a Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria

do Petróleo da Bahia e em 56 o Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Em

62 foram encerradas as atividades da associação e fundado o Sindicato

dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Petróleo no Estado da

Bahia (Stiep), que, junto com o Sindicato dos Petroleiros da Bahia,

sempre lutou por melhores condições para a categoria petroleira no

país. Em 83, desafiando a lei de greve, os petroleiros da Bahia,

juntamente com os de Paulínia, fizeram a primeira greve de petroleiros

após o golpe militar, que resultou em demissões, cassações e

intervenção nos sindicatos. Em 96 nascia o Sindicato Único dos

Petroleiros da Bahia (SUP) proveniente da unificação do Sindipetro

com o Stiep. Em 97 começa o movimento de unificação do SUP com o

Sindiquímica, que se concretiza em 98, formando o atual Sindicato dos

Químicos e Petroleiros do Estado da Bahia.

Sindipetros do Nordeste
Sindipetro RN
A criação do Sindipetro RN se deu a partir

da fundação, em 83, da Associação

Profissional dos Trabalhadores na

Indústria de Destilação e Refinação do

Estado do RN (Aspern). Em 88 foi eleita a

primeira diretoria cutista do sindicato. O

Sindipetro RN participou ativamente das

principais greves e campanhas nacionais

promovidas pelo movimento petroleiro.

Sindipetro SE/AL
Em 60 é fundado o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Petróleo do Estado de Alagoas.

Em 62, com outros sindipetros do país, nasce um movimento de equiparação salarial com os petroleiros da

Bahia. Na década de 70, a ação sindical dos petroleiros de SE/AL foi canalizada para outra direção: o

assistencialismo. A partir da década de 90, o Sindipetro SE/AL posicionou-se contra a privatização da

Nitrofértil, em 90; em 93 contra a da Ultrafértil; e em 2001 contra a da Fafen. Em 94, um plebiscito decide a

unificação do Sindipetro SE/AL com o Sindiquímica.
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Sindipetro  CE
A história do sindicalismo petroleiro cearense começa com a criação da Aspetro –

Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo, em 1964,

embrião do futuro Sindipetro CE, fundado dez anos depois. A entidade reunia

basicamente os petroleiros da Asfor. A efervescência política dos anos de regime

militar fez a categoria participar mais ativamente da vida sindical. No início da

década de 1980, com o racha no movimento sindical, o Sindipetro filia-se à CGT. Em

1990, após um plebiscito com a categoria, o sindicato passa a pertencer à CUT. Em

todos esses anos o sindicato esteve afinado com os movimentos nacionais de

petroleiros, bem como atuando em sua base e em consonância com outros

sindicatos do Nordeste.

Sindipetro PE / PB
Desde a fundação, em 30 de maio de 1989, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo do Estado

de Pernambuco participa das lutas em defesa da categoria e da Petrobras, como patrimônio do povo

brasileiro.

Destacou-se em greves nacionais como o movimento de 1991, em defesa do Sistema Petrobras contra a

privatização, além da histórica greve dos 31 dias, em 1995. O Sindipetro também mobilizou trabalhadores em

movimentos de defesa da democracia brasileira e por direitos como a reforma agrária e pelo emprego.

Em 9 de julho de 1998, incorporou os petroleiros do Estado da Paraíba. Essa união, que já acontecia na prática,

foi institucionalizada com a reforma do Estatuto Social do Sindicato e aprovada em assembléia.

Outra marca do Sindipetro PE/PB é o apoio aos trabalhadores terceirizados, defendendo a realização de concursos

públicos para fortalecer a Petrobras e melhorar as condições de trabalho destes petroleiros.

O Sindipetro PE/PB também participa de movimentos nacionais, integrado com sindicatos de outras

categorias, como dos químicos e petroquímicos, além de ser filiado à Federação Única dos Petroleiros – FUP

e à Central Única dos Trabalhadores – CUT.
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Aprendendo
com os mais velhos
Germino Borges dos Anjos, Alagoinhas (BA), 1952
Aposentado/RLAN e Diretor do Sindicato

Nós entramos na Petrobras em 1973, era uma turma nova. Quando começamos, o
pessoal mais antigo achava que a turma nova ia tomar o lugar deles. Depois tivemos
um bom entrosamento, porque um operador tem que aprender o processo. A for-
mação, para ele ser mesmo um operador, dura dois anos, dentro da empresa. E os
mais antigos tinham receio de ensinar a gente. Mas a gente foi fazendo amizade, e a
convivência passou por cima disso e nós conseguimos aprender. Nesse período, es-
ses mais antigos contavam muitas histórias de lá. De como foi criada a Refinaria de
Mataripe, como eram as casas dos alojamentos. Eles contavam que os americanos
ficavam separados dos brasileiros. Tinha a rua dos americanos e os brasileiros eram
proibidos de passar nela. Às vezes, como protesto, eles passavam, reunidos. Havia
também separação dos chefes e do pessoal de nível médio. Tinha um clube dos

engenheiros e outro dos trabalhadores. Tinha essa
segregação. O pessoal também contava a história de
como se deu o golpe militar dentro da refinaria, das
pessoas que se destacaram no movimento sindical,
citavam o Mário Lima. E eu, então, pensei: “Vamos
nos juntar com essas pessoas para a  gente fazer
um trabalho sindical”, uma vez que eu já partici-
pava do movimento estudantil. E com essas his-
tórias a gente foi se envolvendo no sindicato.

Mas só fomos entrar efetivamente na ativi-
dade sindical lá para o ano de 1979.

Perdido no Saara
Fui fazer estágio no Instituto Francês de Petróleo e passei um mês na Argélia. No

meu primeiro dia no Saara,  eu me perdi. Eles me puseram num campo de petróleo

pra trabalhar. Acabou a gasolina e um cara me mandou buscar. No meio do deserto.

Saí e, em vez de virar pra esquerda, eu virei pra direita e andei uma hora. O negócio

ficava a 15, 20 minutos e eu levei uma hora andando e nada. Eu voltei e encontrei

um carro no caminho. E eu não sabia falar nada, nem eles sabiam também. Mostrei

o escudozinho do jipe. Aí, o cara falou que era mais adiante. Encontrei, cheguei lá:

“O cara está precisando de gasolina.” Eu suava frio. A gasolina do jipe estava no fim.
Salim Armando 17 de junho é o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca
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Yvan Barreto de Carvalho, Juazeiro (BA), 1920
Engenheiro de Produção Aposentado

Aproveitei a descoberta de petróleo em Lobato e
a chegada dos técnicos de uma empresa ameri-
cana pra pedir um estágio de três meses. Eu já
estava na escola superior de engenharia. Mas
após esses três meses, eu fui convidado a perma-
necer como operário na companhia americana.
Eu comecei no nível mais inferior da sonda. Cha-
mava plataformista.

No primeiro dia de trabalho, não fui muito bem
aceito, porque os técnicos americanos eram to-
dos operários e viram que amanhã eu seria en-
genheiro ou superior. Mas com toda humildade, aceitei as obrigações e passei a
trabalhar. Em pouco tempo eu já era distinguido entre os técnicos americanos
pelas aptidões que tinha. Ao me formar, não podia continuar como operário. En-
tão, voltei a Salvador e fui trabalhar como auxiliar de engenheiro, em 45 mais ou
menos. Aí me mandaram pros Estados Unidos pra fazer o curso de engenharia de
petróleo, na especialidade de perfuração. Terminei como assistente do superin-
tendente das perfurações, que se acidentou no campo da Bahia e aí fui substituí-
lo. Foi uma vitória muito grande porque, com a minha substituição, não pediram
mais superintendente americano.

O engenheiro que
não virou suco

CANDIEIRO

CANDIEIRO

CANDIEIRO

CANDIEIRO

CANDIEIRO

[Partid
o-alto

 de Kid Pepe e David Nasser,

lançado em ju
nho de 1939]

Candieiro ô, tá na mão de ioiô

Candieiro á, tá na mão de iaiá

Nossa Senhora da Penha, endireite o meu mulato

E lhe tire da cabeça o ouro negro de Lobato

Ele já não tira samba e só fala nome inglês

Furou tanto que encontrou o rabicho de um chinês

Gastou toda a minha grana com a sua engenharia

Procurando em Cascadura o petróleo da Bahia

E com sua “filosofia”, ele me chamou p’ra ver

Fui cheirar a gasolina e era azeite de dendê!

Ai, a pensão você não paga e seu dinheiro ninguém vê

No xadrez tem uma vaga esperando por você

Eu já falei p’ro advogado para não se incomodar

E dizer ao delegado: já que tá, deixa ficar!

Música gravada por Carmem Miranda em junho de 1939
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Paulo de Tarso
Araripe, Ilhéus
(BA), 1939
Geólogo
Aposentado

Navegava-se de lancha ou de re-
bocador porque não tinha heli-
cóptero. Não tinha televisão, a co-
municação era horrível. Todo
mundo procurava fazer as coisas
mais ou menos de improviso. As-
sim foi terminado o Espírito San-
to-1, o primeiro poço na platafor-
ma brasileira, perfurado em ju-
nho de 68. Em seguida, a sonda
foi deslocada pra Sergipe. A bacia
de Sergipe e Alagoas não era, di-
gamos, uma bacia classificada
como uma das mais promissoras.
O Espírito Santo, sim, era. En-
quanto se arrumava outra loca-
ção, nós fomos pra Sergipe, onde
tinha também uma estrutura já
mapeada, e ficamos a 10 quilô-
metros da costa, bem perto de
Aracaju. E furamos o primeiro
poço, o Sergipe Submarino (Ses)
Número 1, perdido por problemas
mecânicos. Iniciou-se o Ses 1A.

Cerca de 10 e meia da manhã
do dia 15/9/68, o óleo começou a
aparecer. Chegou na peneira
onde chegam as amostras com a
lama. Essa lama que circula den-
tro do poço volta trazendo as
amostras. Só que quando ela
veio, trouxe o óleo. Um óleo de
excelente qualidade. E ninguém
acreditava no que estava vendo.
Esse poço virou o campo de Gua-
ricema.

Achando pêlo
em ovo

Vinegaroon, plataforma que perfurou o

primeiro poço no mar, o 1-ESS-1, no litoral

do Espírito Santo, 1968

Sem lenço e sem

documento

Teve um operário que era

analfabeto. Ele não foi no escritório assinar a ad-

missão porque era analfabeto e tinha vergonha

de dizer. Trabalhou nove meses sem receber sa-

lário. A mulher dele desconfiava que ele tinha

mulher na rua. Não levava dinheiro. Aí, o chefe

do escritório dizia: “Eugênio, esse cara, como ele

não vem aqui pra assinar o negócio?” Eu peguei

o documento e levei pra lá. Ele não sabia assinar.

O superintendente soube do negócio, ficou com

pena dele. Mandou pagar os nove meses de salá-

rio. Ele já estava cabeludo, o cabelo no ombro,

não podia nem cortar o cabelo.

Eugênio Antonelli, São Pedro (SP), 1915

Empregado 001 da Petrobras

Quadrinha
de Salvador

em 1878
Papagaio, periquito,

Saracura, sabiá;

Todos comem,todos bebem

À saúde de Sinhá!
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Homens trabalhando na “árvore de natal”

Dilza Orilene Machado da Costa, Macaé (RJ), 1957
Gerente de Recursos Humanos/Macaé

Natal é uma cidade maravilhosa, cercada de águas,
dunas, de praias, um calor humano muito intenso, e
nós trabalhávamos na sede, com ar-condicionado.
Mas a gente sentia a necessidade de ter um contato
mais próximo com aquelas pessoas que estavam lá do
outro lado, nossa razão de ser, que era o empregado
que produz, o supervisor que tem dificuldades, o ge-
rente que precisa cumprir metas. Aí, na época, a gente
solicitou ao nosso gerente que fizesse esse intercâm-
bio. Fizemos uma ida ao campo, lá no Rio Grande do
Norte. Lá era tudo muito longe e um clima muito ári-
do, calor de 45 graus. A gente viu os colegas trabalhan-
do lá, medindo os poços. Aquilo mudou a minha visão
sobre as pessoas que eu atendia, porque era muito cô-
modo pra mim ficar no telefone cobrando. E quando
nós voltamos, algo mudou dentro de mim. E olha que
na época eu tinha marido embarcado, mas também
não conseguia ter essa sensibilidade. Eu me lembro
que, a partir daí, toda vez que um colega ligava lá pra
sede e eu atendia, eu parava o que estava fazendo pra
ouvi-lo.

Sem ar...
condicionado

ÁGUA NA
FERVURA

No campo de Pedras, próximo a Alagoinhas(BA), o petróleo surgiu com bastante forçae uma pressão bastante elevada, condiçõesaparentemente boas. Foi aquela festa po-lítica, com o prefeito fazendo fuzarca. Opessoal sujando os carros de todo mundode petróleo. Mas na verdade era uma ocor-rência muito pequena, subcomercial. Emmenos de uma semana se concluiu que nãotinha nenhum valor comercial. E todaaquela festa foi por água abaixo.
José de Freitas Ribeiro,Itapetinga (BA), 1965Consultor de Negócios/Contratação de ServiçosUN-BA

Você sabia?

Como se produzia “frio”

artificial no século XIX

Para resfriar bebidas e confeccionar sorvetes e doces ge-

lados, usava-se a seguinte fórmula:

• cloreto de amoníaco – cinco partes

• ácido nítrico – duas partes

• água
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José Augusto Zangrandi da Rocha, Niterói (RJ), 1945
Engenheiro de Segurança

Em 70, 71, na foz do rio São Francisco, uma região séria, ainda
com coronéis, a Petrobras perfurava poços em ponta de man-
gues e onde havia plantação de arroz. O dono das terras, na
época, era uma figura brava e também não negociava. Então,
eu me lembro que, dentro da empresa, nada se conseguia fa-
zer chegar nos poços, porque ele não deixava. Nem trator,

nem Exército entrava nas terras dele, nem por helicóptero,
nada. Ele não permitia entrada enquanto não se retirasse todo
o óleo que estivesse derramando nas locações. E naquela
época você não tinha como retirar óleo. Então, nós, o pessoal

da segurança, sediado em Carmópolis, Sergipe, pegamos um ca-
minhão de bombeiro e transformamos num carro a vácuo pra
retirar o óleo. Inverteu. Ao invés de você jogar, você passou a
aspirar. Isso foi feito dentro do órgão de segurança pelos técni-

cos de segurança. Compramos bomba, reforçamos
tanque e colocamos lá para tirar o óleo que estava na
locação. Conseguimos. Aí é que ele permitiu a en-

trada para operarmos os poços. Foi retirado o óleo
e colocado nas condições normais.

Limpando a área

A ORIGEM
DO FREVO
A dança surgiu no Recife no final do sé-
culo XIX. Começou como luta adaptada
da capoeira, quando bandas militares
inimigas se encontravam. Na época, o
povo dizia que a briga entre os capoei-
ristas iria “frever”.

Pressão na válvula

No meu grupo de trabalho houve um problema na válvula que controlava a

pressão do reator de uréia. O problema era na saída, no topo do reator, que

tem 80 metros de altura. Chamei um colega: “Vamos subir!” O colega: “Vou

nada, rapaz!” “Mas rapaz, nós temos que ir!” Ele disse: “Não vou não, ra-

paz!” “‘Vamos lá nós dois!”  Quando chegamos lá em cima, percebemos que

o descontrole era na válvula: mesmo a pressão estando normal, o instru-

mento indicava pressão maior no sistema. A gente aí passou a ordem lá de

cima pro operador fechar a válvula. Nós descemos e, quando o grupo soube

do colega que ficou com aquele temor, foi aquela gozação.

Arivaldo Coelho da Costa, Aracaju (SE), 1954 -

Coordenador de Turno da área do

Abastecimento/Fafen
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Heraldo Raimundo Pinto Pamplona, Soure (PA), 1937
Consultor Técnico do Grupo de Repouso de Duto Submarino

Eu estava nos Lençóis Maranhenses quando a Petrobras chegou lá.
Foi nessa oportunidade que o Ribamar, um caboclo, se aproxi-

mou. Eu expliquei que a idéia daquilo era furar a terra pra ver se
achava petróleo. “Se nós tivermos chance de encontrar, você vai
ver. Esse petróleo é o bicho!” A perfuração começou e nós tivemos a
sorte de furar uma seção que tinha um intervalo com óleo. Quando
começou a abrir, começou o estalo. Saiu aquele jato de gás, de lama
e água da tubulação. Aí eu corri com uma tocha, de longe eu joguei
e “blumm”. Aquilo queimou e depois de uns 15 minutos começou a
vir óleo, jorrando. Terminado o teste, resolvi dormir. Passou o tem-
po e fui procurar o tal do Ribamar. Fui na casa dele, não encontrei.
Chegou na época de ir embora. Ninguém sabia dele. Me deu a curi-
osidade, fui lá na casa dele. Abri, olhei – o que encontrei? Um fogão
cinza, uma panela, dessas de barro, com resto de feijão já todo cheio
de bicho. Perguntando pros caras, disseram: “Olha, ele não quer
ficar perto não, porque esse petróleo realmente é o bicho.”

Pe
tró

leo
 é o

 bi
ch

o!

Galo-de-briga
Em 60 fizemos a primeira greve da Petrobras da Bahia. O objetivo
era equiparar salários com o pessoal de São Paulo. Então, a greve
tinha o slogan: “Equipara, ou aqui pára!” Durante o período de
negociação, veio um diretor financeiro da empresa, tentar con-

vencer o pessoal de que a Petrobras não tinha condições de fazer
equiparação, chegando até a falar que a empresa poderia falir se

assim procedesse. O pessoal começou a vaiá-lo e um grupo de enge-

nheiros veio pedir que não se vaiasse: “Ele é um diretor da empresa, merece o

respeito de todos!” Nisso saltou um dos caras que estava com umas duas na

cabeça e falou: “Ah doutor, a gente tá comendo até galo de briga”
Gonçalo Santos de Melo, Rosário do Catete (SE), 1938
Diretor da Abraspet Aposentado

11111124 de junho é o Dia do Mel

Torre de perfuração operando em região de dunas
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De onde vem o baião
Originalmente tocada com viola, a músicaanimava rodas de dança. Apesar de a origem nãoser precisa (Pernambuco ou Bahia), o nome

deriva da palavra “baiano”.

José Carlos Laurindo Farias, São Luís de Quitunde (AL), 1956
Gerente Setorial de Operação – P-37

“Festa” no interior
No tempo em que fui gerente lá na

Bahia, a gente lidava com aqueles
prefeitos do interior, uns caras meio
coronéis. Um prefeito daqueles
agendou comigo pra se encontrar.
Nesse dia, quem estava na vigilân-

cia era um rapazinho militante do
PT. O prefeito parou o carro na por-

taria, ele não deu a menor bola. Eu
sei que houve um desentendimento e o pre-
feito encostou o carro no portão da Petro-
bras. Quando fez isso, um empregado da Pe-
trobras foi lá, abriu o portão. Quando chegou
na minha sala, ele estava vermelho, irritado.
Depois, ele ia embora e na saída um outro em-
pregado da Petrobras apontou o dedo pra ele. O prefeito
saiu, eles se pegaram e começaram a brigar. Sei que
alguém chegou lá no final, acalmou e foram embora.
Daqui a pouco me ligam. O prefeito mandou fechar a
cidade, disse que o rapaz só saía morto da cidade. Da-
qui a pouco tinha ligações do PT de Brasília, porque,
como o empregado era sindicalizado, essa notícia an-
dou rápido. Resultado: zero hora fui à prefeitura nego-
ciar com o prefeito. Um negócio complicadíssimo.

Vidas secas

Um dia eu estava na sonda, no interior da Bahia, e

chegou a comida. Chegou boa. Procurei um canti-

nho, embaixo de uma árvore. Estava muito calor.

Ao meu lado tinha um senhor de uns 70, 80 anos

de idade e uma criança. Eu perguntei: “O que vo-

cês estão esperando?” “Estamos esperando ver o

que sobra da sua comida pro senhor nos dar e a

gente comer.”

José de Freitas Ribeiro, Itapetinga (BA), 1965

Consultor de Negócios/Contratação de Serviços

UN-BA
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José Carlos Andraus, São Paulo (SP), 1960
Engenheiro de Reservatórios na bacia de Campos

Fui participar de um grupo de trabalho pro aban-
dono do campo de Lobato. Nesse grupo, solicita-
ram verificar se tinha algum poço com pressão
anormal. Um dos poços mais recentes, furado em
77, 78, ainda teria um potencial de produção por
mais dois ou três anos, se a gente trocasse o equi-
pamento de bombeio dele e colocasse em produção.
Então, fiz uma estimativa desse potencial de produção
e apresentei ao coordenador do grupo de trabalho. E ele imedia-
tamente falou: “Não, o grupo de trabalho aqui é pro abandono do
campo. A gente não quer reativar campo nenhum.”

Então, calculei o custo na ponta do lápis e cheguei à conclu-
são de que realmente ainda seria viável produzir naquele poço
por mais dois anos e pouco. Aí, finalizado esse estudo, apre-
sentei ao coordenador e ele falou: “Não, está aqui o relatório

pra abandono do campo. É só você assinar.”
Contando a história pros meus colegas, eles fala-

ram: “Você fez tudo errado. Esse óleo é histórico. Você
botou preço de venda pelo preço por barril. Na verda-
de, deveria preencher uns vidrinhos com esse óleo e
vender pelo valor histórico, seria muito maior.”

Ól
eo

 hi
stó

ric
o

Mancal, caranguejo e PeléNa Copeb Conjunto Petroquímico da Bahia, tivemos contato com
as primeiras grandes máquinas que hoje regem o pólo. Certa vez,
havia se quebrado uma peça importante, um tipo de compressor
chamado mancal. Pra nós, novatos, aquilo era grave. Um italiano,

já muito experiente, chegou de manhã e, vendo a peça estra-
gada e todo mundo preocupado, disse: “Ah, vou deixar pra
amanhã, vou ver o Pelé!” O Pelé estava hospedado no mes-
mo hotel que ele. No outro dia, chegou com um autógrafo.
Depois de consertarmos o mancal, fomos comer caran-

guejo. O italiano comentou: “Era mais fácil consertar aque-
le compressor que comer caranguejo.”

Marco do campo de Lobato (BA)

Francisco Bispo da Silva, Salvador (BA), 1959 – Aposentado/Fafen
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O susto de Geisel

ORAÇÃO AOS
VICIADOS EM
INTERNET
Satélite nosso que estais no céu
Acelerado seja o vosso link
Venha a nós o vosso hipertexto
Seja feita a vossa conexão
Assim no real como no virtual
O download nosso de cada dia
Nos dai hoje
Perdoai o café sobre o teclado
Assim como nós perdoamos
Os nossos provedores
Não nos deixeis cair a conexão
E livrai-nos dos vírus
Amém

MOLHO DE

NAGÔ
(MOLHO DA

BAHIA)

Rala-se pimenta, com pouco sal. Junta-se à pimenta

um punhado de camarões secos, descascados e bem

moídos. Depois, o suco de meio limão, quiabos e jilós

cozidos. Esmaga-se tudo com machucados, mexen-

do-se até que o pó de camarão se misture uniforme-

mente à massa. Quando é para “cozido” (em que é

mais usado) pode-se juntar a esse molho um pouco

de caldo de panela, para que ele diminua de consis-

tência e possa ser melhor misturado ao pirão.

Carlos Eugênio Barbosa de Albuquerque, Recife (PE), 1942
Engenheiro Aposentado

Na inauguração do c ampo de Guaricema, em 73, o então presiden-
te Geisel foi a Sergipe. Tínhamos iniciado a produção do campo
uns dias antes pra que tudo estivesse certinho quando ele
chegasse. Quando ele chegou, me pediram pra conversar
com ele e instruí-lo numa simulação de que o campo
estivesse sendo aberto naquele momento. Nós fizemos
o seguinte: ele chegou no local, foram fechadas umas
válvulas, cessou o fluxo de petróleo, mas isso tinha que
ser feito muito rapidamente pra não dar reflexo nas
plataformas que ficavam a alguns quilômetros dali. Ele
tinha alguns minutos apenas pra se dirigir àquelas válvu-
las e reabrir os campos, reabrir as válvulas. Era tudo automáti-
co, apertava os botões e tal. Então, eu passei as orientações pra ele
e ele acionou os botões e o campo voltou a funcionar, foi inaugura-
do oficialmente. Mas houve um tremendo ruído do gás se expan-
dindo nos equipamentos. Eu acho que ele não esperava isso, por-
que estava tudo em silêncio, o campo fechado. Então, quando nós
dissemos “Agora o senhor aperta esse botão aqui”, ele tomou um
susto.

114
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Gonçalo Santos de Melo, Rosário do Catete (SE), 1938
Operador de Sistemas Industriais Aposentado/
RLAM

Na época era muito difícil, em Mataripe, as condições
muito adversas. Inclusive, a empresa lutou com muito
sacrifício pra construir as suas unidades, porque na-
quela época não havia nem via de acesso e seus equi-
pamentos eram, em sua maioria, transportados pelo
mar. E nós usávamos trem pra ir de Salvador a Candei-
as. Em Candeias, pegávamos um transporte que já era
da empresa – aquele caminhão-baú – e íamos até Ma-
taripe.

Também difíceis, nessa época, eram as relações de
trabalho. Havia uma divisão muito forte. Tinha dois
clubes: um, de engenheiros; o outro, de operários. Pre-
cisou de anos pra que essa mentalidade caísse.

Foi muito marcante na vida dos trabalhadores de
Mataripe o golpe militar, em 64. Tive-
mos a infelicidade de ver muitos com-
panheiros serem presos, presos em
navios no Terminal de Madre de Deus,
e chegamos a conhecer até depoimen-
to de alguns deles que, uma vez presos
nesses navios, quando foram transpor-
tados pra Salvador, recebiam ameaças
psicológicas, dizendo: “Ah, eu acredito
que essa rapaziada vai dar o último pas-
seio da vida deles.”

17 de setembro é o Dia do Transportador Rodoviário de Cargas

COMO SURGIU O
MARACATU
Saído de dialetos africanos, significa “batuque”.

Os desfiles de maracatu animam as festas juni-

nas, imitam um cortejo real e têm personagens

como o rei, a rainha e a dama-do-paço.

A PALAVRA MAIS EXTENSA

DA LÍNGUA PORTUGUESA

São 46 letras: pneumoultramicroscopicossilico-

vulcanoconiótico. Descreve o estado das pessoas que so-

frem de uma doença rara, provocada pela aspiração de

cinzas vulcânicas.

O difícil começo
Trabalhadores em sonda no campo de Candeias (BA), 1952
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Sidney Roos, Juiz de Fora (MG), 1950
Consultor Técnico em Geologia

Em Mossoró estava sendo construído um ho-
tel, então furaram um poço de água pra abas-
tecer as piscinas. Só que, quando abriram, o
que saiu foi óleo e sujou todas as piscinas. Aí
o pessoal chamou a Petrobras. O pessoal re-
solveu furar um outro poço lá e descobriu
que realmente tinha óleo no intervalo. Então,
vim pra começar essa exploração.

A gente trabalhava muito com geologia
de superfície. A gente ia pro campo com a
equipe, procurava poços de água de que
saía gás. Tinha gente que sabia de relatos
e pesquisa bibliográfica. Mais ou menos em

74, 75 houve um levantamento sísmico.
Foi aí que nós descobrimos um cam-

po novo chamado Alto do Rodrigues.
No final de 82, 83 nós criamos uma
equipe sísmica nova, desmembrando
uma que tinha na Bahia. Pegamos uns

instrumentos mais antigos e os cabos
mais antigos da equipe da Bahia e aí fize-
mos uma sísmica em cima desse poço. Eu
falei do Alto do Rodrigues ao longo de um
trem de direção mais ou menos nordeste,
que a gente imaginava que seria a direção
dos campos. Essa linha se revelou cheia de
campos de óleo. Aí que a bacia na verdade
deslanchou em termos de produção.

Pi
sc

in
as

 de
 ól

eo

A origem da palavra “aprender”

Vem do latim adpraehendere: ad = junto de + praehendere = tentar prender, agarrar, pegar.
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Maquinário para perfuração de poço na Praça Padre Mota, Mossoró (RN)

Baião-de-dois
(prato típico do Ceará)

Ingredientes:
½ kg de feijão verde
100 g de queijo de coalho
½ lata de nata ou creme
de leite
4 colheres de arroz cozido
Manteiga da terra a gosto
Queijo ralado

Modo de fazer: Cozinhe o
feijão verde. Tempere com
sal, cheiro-verde e man-
teiga da terra. Corte o
queijo de coalho em cu-
bos e acrescente à mistu-
ra. Junte o arroz, já cozido,
misturando bem. Ponha a
massa pra cozinhar mais
10 minutos. Sirva com
queijo ralado. Rende duas
porções. Acompanha car-
ne-de-sol e paçoca.
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TRAVA-LÍNGUA
Pedro tem o peito preto, o peito de Pedro é preto; quem disser que o peito de Pedro não

é preto, tem o peito mais preto do que o peito preto de Pedro.

José Francisco Barreto Sobral, Aracaju (SE), 1931
Engenheiro de Minas Aposentado

Fui encarregado de implantar o Projeto Potássio em Sergipe. Com a des-
coberta do potássio, a Petrobras teve que se preparar, através da Petro-
bras Mineração, pra explorar as riquezas minerais a 400 metros de profun-
didade. Foi a primeira mina de potássio no Hemisfério Sul. Uma mina subter-
rânea, onde tivemos que contar com a experiência francesa. E na época do pique da
obra, tivemos ali sob o nosso comando 6 mil funcionários. Problemas administrati-
vos levaram à extinção da Petromisa. Mas em seu pouco tempo de existência, uns
treze anos, deve ter sido a maior empresa de mineração, que descobriu grandes
riquezas, hoje todas pertencentes à Petrobras. Descobriu potássio na Amazônia,
descobriu sal no Espírito Santo; descobrimos areias pra envolver na mistura da

lama do petróleo, no Maranhão;
descobrimos, enfim, uma cadeia
de minerais, que hoje pertence à
Petrobras. A não ser o potássio de
Sergipe, que hoje produz mais de
600 mil toneladas, arrendado
pela Vale. Eu acredito que é uma
das grandes vitórias da nossa Pe-
trobras nesse tempo todo.

Minerais preciosos

Cortinas de dinheiro

A Petrobras entrou em áreas como Alagoinhas, Mata

de São João, São Sebastião do Passé e modificou

completamente a cultura da época. Havia até uma

lenda lá, aliás eu acho até que aconteceu de alguma

forma. Mas dizia que um petroleiro teria feito uma

festa na casa dele, com as cortinas decoradas com

notas de papel-moeda. Porque se sentiu tão rico com

o salário que ganhava que achou por bem dar uma

festa com dinheiro.
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Extração de potássio na mina do complexo

industrial da Petromisa

José de Freitas Ribeiro, Itapetinga (BA), 1965

Consultor de Negócios/Contratação de Serviços, UN-BA
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Um fogo de um ano
11 de julho é o Dia Internacional da Pizza

TEMPOS DIFÍCEIS
Macau era uma cidade abandonada, que estava sendo construída por uma empresa que

queria montar alguma coisa na área de sal e não deu certo. As casas foram alugadas pros

empregados da Petrobras. Eu fui com a minha mulher, meus dois filhos, de 4 e 2 anos.

Macau fica a 32 quilômetros de Guamaré. Todos os dias nós íamos no ônibus do turno e,

como não havia estrada de asfalto, na época das chuvas era um sacrifício pra chegar no

trabalho e um sacrifício maior pra retornar, porque geralmente nós voltávamos à noite.

Muitas vezes nós saíamos meia-noite e íamos chegar em casa 3, 4 horas porque tínhamos

que ajudar a desatolar o ônibus.
José Francisco Gomes, Iguaraçu (PE), 1959 – Auxiliar de Segurança Interna

Geraldo Leal, Alagoinhas (BA), 1926
Encarregado de Transporte Aposentado/RLAM

Em 57 começava a ampliação de novas unidades na Refinaria de Mataripe. Eu saí e
fui fazer teste na região de produção. Trabalhei até 60. O chefe de campo era o enge-
nheiro Borborema. Surgiu incêndio em Mapele. Estavam furando, não deu petróleo,
deu gás e incendiou. Então, criou-se o campo de Mapele, pra apagar o fogo. Tinha
que criar um campo pra produzir lama e apagar o incêndio. Aí o engenheiro que
trabalhava lá foi ao campo de Candeias e disse: “Borborema, eu quero um encarre-
gado de transporte pra lá, porque está uma bagunça, o motorista não sabe o que vai
fazer, não tem uma pessoa pra comandar.” Eu era motorista de caçamba nesse tem-
po. Aí ele chamou o meu encarregado e disse: “Tire aquele rapaz daquela caçamba e
traga ele aqui no escritório!” Cheguei no escritório e pensei: “Será que é a minha

demissão?” Aí ele
disse: “Olha, meu
filho, você quer
ser encarregado
de transporte?” “É
pra fazer, eu faço
o que for.”  “Então,
a partir de hoje,
você é encarrega-
do de transporte.”
Aí fui pra Mapele.
O incêndio come-
çou em 60 e apa-
gou em 61.

Incêndio no campo

de Mapele, 1960
118



119

Momentos marcantes

22 de abril é o Dia do Descobrimento do Brasil
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Fátima Maria Oliveira Viana, Quixeramobim (CE), 1962
Técnica Química de Petróleo

Uma lembrança marcante foi a pré-operação da Uni-
dade de Processamento de Gás Natural de Guamaré.
Era como se nós estivéssemos criando a Petrobras.
Éramos os primeiros funcionários daquela área, fo-
mos contratados pra pôr a área em operação, pra
montar o laboratório.

Outro momento marcante foram algumas con-
quistas aqui na região. Não tínhamos adicionais de
confinamento, não tínhamos compensado o horá-
rio em in-itineri, o dia de folga em que a gente de-
sembarcava, era difícil chegar em casa também
porque não havia asfalto até o Pólo de Guamaré. A
conquista desses adicionais na década de 80 foi
um momento muito marcante.

Marcante também foi a demissão de 120 traba-
lhadores logo na posse do governo Collor, em maio
de 90. Isso originou uma reação muito forte dos
trabalhadores, com uma greve demorada, de mui-
to confronto com a empresa. Eu fui demitida e

reintegrada em dezembro de 94 – qua-
tro anos depois.

Outro momento marcante
também foi a quebra do monopólio es-
tatal do petróleo. Fizemos uma cam-
panha com a sociedade, a campanha
“O Petróleo É Nosso”, em 93.

Dinheiro no ventilador

Quando nossa campanha pela equiparação salarial com os petrolei-

ros paulistas foi vencedora, houve uma transformação social no

meio da gente, mas levou também a alguns desacertos na vida de

muita gente. Tinha aquele pessoal que era casado com aquela moci-

nha simples, do interior, que de uma hora para outra se viu cheio de

dinheiro, carro na mão – naquela época poucas pessoas podiam ter

um carro – e aí passou a ter uma vida diferente. Chegava nos bordéis

e até jogava dinheiro no ventilador pras garotas pegarem.

Gonçalo Santos de Melo, Rosário do Catete (SE), 1938

Diretor da Abraspet Aposentado
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Francisco Silva Bezerra de Deus, Jequié (BA), 1954
Geólogo e Assessor de Comunicação/UN-RNCE

Quando cheguei aqui, eu gostava da atividade de cam-
po, mas eu tinha um interesse muito grande em traba-
lhar em interpretação. Na primeira entrevista que eu
fiz, o chefe perguntou o que é que eu pretendia: “Eu
quero trabalhar na interpretação.” Lá, teve uma coisa
muito gratificante com a descoberta do maior campo
terrestre do Brasil, que fica aqui na bacia do campo do
Canto do Amaro. Era uma área que tinha sido colocada
na licitação pros contratos de risco e nós tínhamos
uma visão de que essa área tinha um potencial bem
maior do que se imaginava.

Me indispus na época com a gerência da exploração
e fui contemplado com mais uma temporada no cam-
po, passei mais um ano, 90 e quase a metade do ano
de 91, de castigo. Depois voltei pra interpretação no-
vamente. Mas mesmo atuando como geólogo, a co-
municação estava no sangue. Consegui concluir em
99 o curso de comunicação e, coincidentemente, nes-
sa época a empresa precisava de uma pessoa que ti-
vesse esse perfil, tivesse uma formação em comuni-
cação e ao mesmo tempo conhecimento da atividade
operacional, então eu vim pra comunicação.

Intérprete: da geologia
à comunicação

14 de agosto é o Dia do Protesto

Furando tudo
Em Mossoró, logo no início

eu fui pro campo junto

com um colega pra procu-

rar algum lugar dentro da

cidade em que pudesse fu-

rar outros poços. Mas só

que era dentro da cidade.

Não se podia escolher um

lugar pra furar. Tinha que

ver onde era possível. En-

tão, encontrava um campo

de futebol, uma praça, a

gente furava. Dessa ma-

neira a gente conseguiu

uma meia dúzia de loca-

ções dentro da cidade, es-

colhidas assim. Os poços

foram dando resposta.

Sidney Roos
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Homem trabalhando no “jeremias” do campo de Canto do Amaro – Mossoró, RN

Levantamento sísmico experimental chama-

do “mini-sosie-vibradores”, no interior do

Nordeste. Foi a única experiência não apro-

vada em solo raso.
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Antônio Carlos de Souza Spinelli, Recife (PE), 1956
Médico, Divisão Administrativa UN-RNCE

Em 84, existia uma atividade de perfuração muito grande no Esta-
do, principalmente nas áreas terrestres do Alto do Rodrigues, Mos-
soró. Foi um ano atípico em relação a chuvas. Tivemos um volume
de chuva muito grande e o rio Açu transbordou e invadiu a base de
perfuração e os alojamentos. Como médico, fui chamado pelo supe-
rintendente de Perfuração, que nos colocou uma missão, juntamente
com o administrador de pessoal: deveríamos ir pras áreas atingidas pra que tomás-
semos as providências em relação à saúde e à parte administrativa. Como íamos
numa equipe maior, ele sugeriu que fôssemos num carro da superintendência. En-
quanto nós passávamos pelos cam-
pos, escutávamos no rádio da Petro-
bras a seguinte frase, repetida de
tempos em tempos: “Atenção, pesso-
al! Papai do céu na área!” Quando
chegamos na base é que realmente fi-
camos sabendo do que se tratava. É
que não estava prevista a ida do su-
perintendente à área. O nosso carro
era da superintendência, e quando
passávamos, os operadores comuni-
cavam pros outros, querendo dizer
que o superintendente estava na re-
gião pra uma visita de surpresa.

“Papai do céu na área!”

Números premiados
Na plataforma, dois colegas trabalhando em turno, um largou às 7 da noite no domin-
go e pediu ao outro, que estava pegando, que se ele tivesse tempo e conseguisse ouvir
no Fantástico o resultado da loteria, anotasse pra ele os números. O cara não viu o
Fantástico nada. Foi na bolsa do amigo, pegou o bilhete que o cara tinha jogado, viu os
números, anotou num papel e no dia seguinte de manhã, como se nada tivesse aconte-
cido, foi passar o serviço da noite pra ele: “Olha, os números estão em cima da televi-são.” Quando o cara foi olhar e viu que os números eram exatamente osque ele tinha jogado, berrou: “Vou embora, vou desembarcar agora, nãotrabalho mais, sou dono do meu próprio nariz.” Quando descobriu averdade foi um caos na plataforma, saiu correndo atrás do cara di-zendo: “Vou lhe matar, vou lhe matar.”

Francisco Alves de Queiroz Neto, Natal (RN), 1963Engenheiro de Plataforma Marítima/UN-RNCE

22 de outubro é o Dia Internacional do Radioamador
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Base do núcleo de produção de Mossoró
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Geraldo Maia do Nascimento, Natal (RN), 1955
Planejamento no Ativo de Produção/Mossoró

Quando cheguei em Mossoró havia uma dificuldade muito
grande, pois às vezes a gente precisava abrir cerca, entrar
em propriedades, passar em cima de plantações. Um dia
meu chefe chegou e disse: “O que você acha de ser permis-
sor?” Eu disse: “Ótimo, mas o que é isso?”, “É o trabalho
que você vai passar a fazer agora, porque estamos tendo
muitos problemas jurídicos por causa da entrada nas pro-

priedades sem autorização.” De repente, me envolvi
com indenizações de plantações, tive que sair es-

tudando, procurando livro, praticamente fa-
zendo um curso de agronomia pra poder, a
partir daí, começar a fazer medições, indeni-
zações dessas culturas.
Tinha um grupo em Fortaleza, eles tinham

uma fazenda muito grande. Nós saímos com
os papéis na mão pra pedir autorização pra en-

trar e furar uns poços lá na propriedade deles. Quando a
gente falou do que se tratava, disseram: “Espera aí, deixa
eu falar com meu amigo que é ministro das Minas e Ener-
gia.” Na época, era o César Cals. Ele disse: “Pode deixar
que eu me entendo com o ministro.” Terminou com a vin-
da do presidente da Petrobras a Fortaleza com o ministro
pra liberar essas terras.

Geraldo, o permissor

POESIA MATUTA DE ANTÔNIO DEDÉ

mudou da água pro vinho

pois desde de noventa e oito

aclarearam os caminho

Tamo recebendo royalty

pai, filho e irmão vizinho

Nossa vida melhorou

depois que veio royalty

Deixou a canoa

pensando em comprar iate

Tem outros que vive inté

de casa para as boates

Alguns já mudaram bem

já fizeram casa nova,

Tô falando passado,

hoje tá tudo mudado

e tá tudo diferente

Nós vive tudo sorrindo

chega amostrando os dente

A Petrobras mudou

agora mostra o que diz

quando um poço não dá óleo

pra ver a gente feliz

junto com as comunidades

já fez muito chafariz

Hoje a coisa melhorou

Compraram carro do ano

tão cantando bossa nova

investindo no comércio

e dão uma de Casanova

Eu vou deixar de conversa

deixar de falar bobagem

de cantar goga, premessa

e de arrotar vantagem

viva o povo brasileiro,

viva a nossa Petrobras
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Antônio K. Dantas de Oliveira, Nova

Floresta (PB), 1958 - Técnico em Projeto

de Construção e Montagem na Área de

Liberação de Terras/UN-RNCE

 14 de março é o Dia Nacional da Poesia
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Refinaria Landulfo Alves – Mataripe, BA, 2002
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pamento não agüentava
levantar a temperatura
pra tirar diesel. Aí fui ao
doutor Nero Passos, co-
muniquei o fato a ele. Ele
me disse: “Na cidade de
Santo Amaro tem sucata
de locomotiva, você esco-
lhe três caldeiras, que ela
agüenta a temperatura.”
Aí ei fui lá pra Santo
Amaro, escolhi as três
caldeiras, botei entrada e

saída de óleo, entrada de vapor, botei tomada pra tem-
peratura, tomada para pressão e visor de nível em to-
das as três. Instalei e pus pra funcionar. Deu ótimo
resultado. Produzia diesel também. Cheguei a proces-
sar 270 barris de petróleo por dia. Aí, fui escolhido pra
montar outra destilaria, de tamanho menor, pra abas-
tecer o campo de Candeias.

Quando foi 1º de abril de 49, o Pedro Moura, supe-
rintendente do conselho, me chamou e disse: “Vai se
instalar aqui na Bahia uma refinaria moderna, e es-
colheram o campo de Candeias. Eu quero que você vá

Carteira funcional – CNP, década de 50
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Eugênio Antonelli, São Pedro (SP), 1915

Meu irmão era sondador. Começou com 15 anos. Foi ele
que veio pra Bahia e perfurou o petróleo de Lobato; se
chamava Ernesto. Quando deu petróleo em Lobato,
meu irmão me chamou e eu vim.

Quando foi 42, o superintendente do conselho nes-
sa época, Nero Passos, me chamou no escritório: “An-
tonelli, você vai com a sua equipe pra Aratu.” Então,
era época da guerra, ele me disse: “Com esses torpe-
deamentos, navio petroleiro não está vindo, e o nosso
estoque está no fim. Vamos montar uma destilaria.”
Eu disse a ele: “Eu não faço a menor idéia de como
seja uma destilaria.” Aí ele brincou: “Você conhece
alambique de cachaça?” “Conheço.” “É aquilo, com al-
guma diferença. Mas não tem problema não, trabalha
no campo de Aratu um americano, ele já trabalhou
em refinaria, vai lhe ajudar.” Montamos uma destila-
riazinha, muito bonitinha, bem feitinha, botamos pra
funcionar. Produziu gasolina e querosene. Mas o equi-

O número um
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lá pra assistir a montagem dessa refinaria desde
o começo.” No dia 2 eu cheguei lá. Estava termi-
nando a terraplanagem do terreno. Não tinha
casa, não tinha rancho, não tinha nada. O proje-
to da construção da refinaria foi de uma com-
panhia americana. Eles tinham que montar a
refinaria e entregar funcionando. Aí começou a
se construir escritório, almoxarifado, casa do
ponto, posto de saúde, refeitório. Aí precisava
de água. “Tem uma lagoa a uns cinco ou seis
quilômetros de distância, você vai com a sua
equipe botar água na refinaria, pra iniciar as
obras.” Eu montei o tanque e fui com a minha
equipe por dentro do mato. Aí nessa ocasião
também começou a construir a vila de Mata-
ripe. E precisou de água: “Você, Antonelli, vai...”
Quando o equipamento começou a chegar em
Mataripe, vinha de saveiro. Pegava no navio
em Salvador e levava pra lá.

Nesse tempo, a única refinaria no Brasil era
aqui na Bahia e o petróleo era a Bahia. Então, a transferência do con-
selho pra Petrobras realizou-se em Mataripe. Chegou lá o presidente do conselho,
o doutor Hélio Beltrão, que foi diretor da Petrobras. No conselho, éramos funcio-
nários públicos federais. Todo mundo já com estabilidade. O Beltrão se dirigiu aos
operários: “Quem quiser ser operário da Petrobras tem que pedir demissão do
serviço público.” O único que levantou a mão fui eu. Ele disse: “Antonelli, você é o
operário número um da Petrobras.” Depois que eu passei a empregado da Petro-
bras, ninguém me chamava mais de Antonelli: era 01.

Eu fui interventor no sindicato na revolução, em 64. Eu passei nove meses como
interventor e fiz muita coisa. Tinha salário atrasado, INPS atrasado, luz atrasada.
Botamos tudo em dia, entreguei o sindicato com 150 mil no banco.

Eu fui o primeiro operário-padrão da Bahia, o primeiro na Petrobras.

Refinaria de Mataripe, 1951
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Vendo tudo acontecer
na Bahia

Orfila Lima dos Santos,
Parnaíba (PI), 1924

Terminei o ginásio em 1942. Fiz o
segundo e o terceiro científico em
Salvador e entrei para a Escola Poli-
técnica da Universidade da Bahia, no curso de Enge-
nharia Industrial Química. Fiz estágio no Conselho Na-
cional de Petróleo, no Campo de Candeias. Na indústria
do petróleo a gente entra como operário, vai fazer está-
gio. Só depois assumi como engenheiro. Fiz estágio em
perfuração, mas meu treinamento foi em produção de
petróleo, desenvolvimento dos campos.

Naquela época os campos de petróleo na Bahia eram
isolados. Não havia estradas ligando-os a Salvador. A
gente ia pra Candeias por uma estrada de barro ou de
trem. Trabalhávamos inclusive aos sábados e domin-
gos, tirando folga de quatro dias no final do mês. Che-
gávamos do trabalho no acampamento em torno de
sete horas da noite. Não havia telefones, nem televi-
são em 1950, a gente ficava conversando, ouvindo rá-
dio e lendo jornais depois do jantar.

Em  julho de 1950 fui transferido para o Campo de
Dom João, que fica mais internamente no Recôncavo
Baiano. Era absolutamente isolado. Fui coordenar a
completação dos poços e a instalação do sistema de
coleta e armazenamento. No final dos anos 40 e co-
meço dos anos 50 começou a ser montada a Refinaria
de Mataripe, próxima de Candeias. Quando começou
a operar, foi julgado conveniente que se usasse o óleo
do Campo de Dom João, mais fino e com menos visco-
sidade. Então nós, de Dom João, passamos a transferir
petróleo utilizando pequenas embarcações através da
Baía de Todos os Santos.

Em Lobato, no Recôncavo, foi descoberto petróleo
pela primeira vez no Brasil. Dois grandes baianos, pela
imprensa e por correspondência, chamavam a aten-
ção do público para a existência de petróleo ali. Man-
davam correspondência pro Rio de Janeiro para o De-

Cerimônia Oficial de inauguração da Refinaria

Presidente Vargas em Araucária, PR, 1978
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partamento Nacional de Produção Mineral. Mandaram uma sonda e encontraram
petróleo. Mas Lobato não tinha reservas econômicas que justificassem o desen-
volvimento dos campos.

Os trabalhos se intensificaram no Recôncavo. Um geólogo, Pedro de Moura, que
trabalhou na Amazônia, foi para lá. Indicou a perfuração de um campo em Can-
deias, descobrindo petróleo em meados da década de 40.

Trabalhei no Recôncavo Baiano até novembro de 1961, integrando a equipe do
engenheiro Yvan Barreto de Carvalho. Eu era chefe da divisão de dutos, responsá-
vel pelos projetos, desenvolvimento e instalação dessa atividade na Bahia, além
do desenvolvimento e produção dos campos de petróleo. Eram atividades muito
intensas. Naquele período todos nós vivíamos com muitas atividades.

Em 1956 tivemos a visita do presidente Juscelino Kubitschek que oficialmente
inaugurou o oleoduto Catu–Mata–Candeias. No momento em que o presidente
abria a válvula inaugurando o oleoduto, eu estava do lado dele. Mas as atividades
e os pronunciamentos foram do chefe da região de produção da Bahia, o enge-
nheiro Geonísio Carvalho de Barroso.

Em 1961, o conselho de administração da Petrobras autorizou a construção de
uma refinaria em Belo Horizonte. Fui designado chefe da construção de um oleo-
duto que ligasse essa refinaria ao Rio de Janeiro, tendo em vista o treinamento
que fiz em 1958 no Texas.

No final da década de 1960 o consumo de petróleo no Brasil cresceu. A Petrobras
resolveu aumentar o parque de refino e construir uma refinaria em Paulínia, além
de ampliar a refinaria de Cubatão. Foi um grande trabalho realizado em Paulínia.
A terraplanagem começou em outubro/novembro de 1969 e no começo de 72 a
refinaria entrava em operação. Um tempo recorde, de nível internacional. Hoje é a
maior do Brasil.

Visita do presidente da Petrobras general Araken de Oliveira à refinaria Duque de Caxias, RJ, 1977









Reman
Refinaria Isaac Sabbá
Histórico: Instalada às margens do rio Negro, a Refinaria de
Manaus iniciou sua operação em 6 de setembro de 1956. Em
31 de dezembro de 1971, a Petrobras adquiriu o controle acio-
nário da empresa. O petróleo refinado na Reman vem por
dutos da Bacia de Urucu, no meio da floresta amazônica, até
o Terminal do Solimões, onde há cinco tanques para armaze-
namento. De lá, vai em navios ou balsas até Manaus, em um
percurso de 400 quilômetros. As embarcações gastam em
média 24 horas na viagem. A refinaria processa 100% de pe-
tróleo nacional: 92% da Bacia de Urucu e 8% da Bacia de Cam-
pos. O mercado de influência da Reman abrange os Estados
do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e parte do Pará.
Localização: Manaus (AM)
Área: 9,8 km²
Capacidade instalada: 46 mil barris/dia
Principais produtos: gás de cozinha (GLP), nafta petroquí-
mica, gasolina, querosene de aviação (QAV), querosene de
iluminação (QI), diesel (OD), óleos combustíveis (OC-01 A e
OC-02 A), óleos para embarcações (Marine Fuel/MF-180), as-
faltos e álcool.
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Unidade de Negócios/UN-BSOL

O início da atuação na Amazônia foi ainda com o Conselho Nacio-

nal do Petróleo, de 1953 a 1957, em Belém (PA). Em 1954 foi desco-

berto petróleo em quantidades não comerciais em Nova Olinda

(AM). De 1964 a 1972 o insucesso comercial e as dificuldades em

trabalhar na selva amazônica levaram a Petrobras a suspender as

atividades nas Bacias do Solimões e Amazonas e a escolher a Bacia

de Barreirinhas, no Maranhão. Mas as descobertas foram tímidas.

No início dos anos 70 a Petrobras retomou suas atividades

exploratórias na Amazônia. Em 1978 ocorreu a primeira desco-

berta significativa na Bacia do Solimões: a província de gás do

Juruá, em Carauari (AM), cerca de 750 quilômetros a oeste de

Manaus. Em outubro de 1986, na Bacia do Solimões foi desco-

berto petróleo em quantidades comerciais na área do rio Urucu,

em Coari (AM).

A descoberta provocou o crescimento das atividades da Pe-

trobras na Amazônia, abrindo novas perspectivas para a explo-

ração e produção de petróleo e gás em toda a região.



Amazonas

Cinco anos depois de instalada a Companhia de Petróleo

da Amazônia - Copam, trabalhadores da refinaria

fundaram, em 1961, o Sindipetro AM (Sindicato dos

Petroleiros do Setor de Refino do Amazonas),

reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho em 1962.

O Sindipetro AM participou das principais mobilizações e

campanhas de petroleiros no Brasil, atuando em

conjunto com a maioria dos sindipetros do país. Entre

elas, está a campanha pela manutenção do monopólio

estatal do petróleo, além da participação nas principais

greves da categoria, como a de 1995. Estão associados a

este sindicato, os trabalhadores da Refinaria lsaac Sabbá

de Manaus (Reman) e do Terminal do Solimões, que em

1986 iniciaram campanha pela ampliação da refinaria.

Atualmente o Sindipetro-AM mantém campanhas

permanentes visando melhores condições de trabalho,

melhores salários e segurança para os trabalhadores.

Esse sindicato  é filiado à CUT e promove campanhas

para aproveitamento do gás de Urucu e para criação do

pólo petroquímico do Amazonas.

Sindipetros do Norte
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Pará/Amazonas/Maranhão

Desde o início das pesquisas com Petróleo na região

amazônica, trabalhadores pioneiros, que compunham as

equipes da Petrobras, sediada em Belém, começaram a

organizar-se numa associação de trabalhadores. Em

1962, a associação deu origem ao Sindipetro PA/AM/MA

(Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de

Petróleo do Pará, Amazonas e Maranhão), reunindo os

petroleiros da base de Urucu, em Coari (AM). Sediado em

Belém, com a transferência da UN-BSOL para o

Amazonas, o sindicato também prepara-se para

transferir sua sede para Manaus, apesar de ter mantido

desde 2002 campanha pela unidade da Petrobras em

Belém. Presente nas principais campanhas dos

petroleiros do Brasil, teve importante participação nas

greves convocadas pela categoria, principalmente em

1994, quando organizou uma greve de ocupação em

Urucu. O sindicato, desde 1991, é filiado à CUT.
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Rui Guilherme Fanjas Rossi, Belém (PA), 1954
Engenheiro de Petróleo/Reman

Fiz estágios nos campos da Bahia e de Sergipe. Lá
aprendi a usar o capacete como prato de comida.

A gente tirava a aranha – como chamam aque-
la parte interna do capacete –, enchia de co-
mida e usava como prato. Normalmente
também não tinha talher. Então a gente cor-
tava um pedaço de papelão ou algo que ser-
visse como colher pra pegar o alimento ali

dentro.
Em muitos lugares em que trabalhei havia um

revezamento de insetos: até seis horas da tarde você
tinha uns mosquitos chamados piuns. Ele ferra pra
tirar o sangue e fica uma bolinha vermelha. Esses mos-
quitos “trabalhavam” até as seis da tarde, depois re-
vezavam com um pior, o da malária.

Fiquei 21 dias morando em cima de uma balsa, en-
costada no rio Tefé, e nela só tinha o meu alojamento
e um gerador. A comida chegava de helicóptero pra
mim. Pra urinar, eu fazia direto no rio. E pras outras
necessidades usava aquele saco grande de 20 quilos
de material de fluido, colocava no sanitário. Quando
terminava, amarrava o saco e jogava no rio. Pra tomar
banho eu não podia, de forma alguma, cair no rio. Só
tinha piranha.

Revezamento

A Reman utiliza pipoca de can-

jica nos treinamentos de com-

bate a acidentes ambientais nos

rios amazônicos, simulando

óleo derramado.

Como se prepara o açaí (à maneira de 1940)

“Primeiro, o açaí fica de molho em água quente ou ao sol. Depois é posto num alguidar de

madeira, de fundo arredondado. A amassadeira começa a manejar a multidão de coquinhos. É

um movimento para diante e para trás, de sorte que o açaí vai-se atritando contra o fundo do

alguidar e desprende a polpa. Por fim, com uma coité, vai retirando tudo do alguidar e deposi-

tando numa gurupema (peneira de fibra vegetal). Daí surge o caldo grosso, servido em peque-

nas cuias. Come-se com açúcar e farinha-d’água.”

Tenente Umberto Peregrino – Imagens do Tocantins e da

Amazônia

Você sabia?

de insetos
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A relatividade do
tempo

Cinco anos após a perfuração do primeiro poço de

petróleo, por Edwin Drake, já havia 543 companhias de

petróleo nos Estados Unidos.

Rodrigo de Azevedo
Barbosa, Belém (PA),
1929 – Assistente
Administrativo
Aposentado/Reman

Fazer uma picada era pre-
parar uma linha de um
metro de largura só pra
passar o equipamento
com o pessoal. Nós fize-
mos uma do rio Madeira até o Solimões, perto de Tefé. E
antes de Tefé tem o rio Purus. A picada vinha do rio
Madeira descendo pro rio Purus. Entraram 30 homens
pelo Madeira e 30 pelo Purus pra fazer o encontro. Pra
termos a direção exata dessa picada, a Petrobras enco-
mendou a aerofotogrametria da área. Com ela, os téc-
nicos alemães deram o rumo na bússola pra começa-
rem as picadas. Era pra eles se encontrarem e
virem pro rio Purus, onde estávamos espe-
rando com o acampamento. Entraram
em março e saíram em setembro de 62.
Na hora em que me avisaram pelo rá-
dio, às 4 da tarde, que estavam chegan-
do na margem do rio Purus, eu saí com
duas lanchas grandes pra ir buscar o pes-
soal. Eram 60 e tantas pessoas, quase todos
com um palmo de barba, cabelo no ombro. Uns dizem
pra mim. “Chefe, vamos embora que nós queremos ver
o resultado da Copa do Mundo.” Eu disse: “Nós estamos
em setembro e o Brasil ganhou em julho, agora foi bi-
campeão.”

Você sabia?

Equipe da Petrobras na selva amazônica
De onde
vem a palavraecologia

De origem grega, eco (casa, lu-
gar) + logia (estudo), a palavra
foi proposta pelo biólogo alemão
Ernst Haeckel (1834–1919) para
denominar o estudo das relações
entre as espécies e seu ambiente.
Com o tempo, passou a designar
a ciência que estuda a estrutura
e o desenvolvimento das comu-
nidades humanas, suas relações
com o meio ambiente e sua adap-
tação a ele.
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a Hélio Lins Marinho Falcão, João Pessoa (PB), 1933

Engenheiro Aposentado/Reman

O regime de trabalho na Amazônia, no final da década de 50, início da de
60, era muito duro pro pessoal de nível médio. Eles não conseguiam gozar
a folga. Nas férias, vinham pras bases de Belém, onde era a sede, e Ma-
naus. Então eles gozavam as férias e ainda recebiam as folgas, que eram
pagas em dinheiro. Os homens dessas equipes de perfuração se moviam
ao longo da Amazônia. Atrás deles vinham barcos com mulheres. Os ho-
mens começaram a se relacionar com as mulheres daqueles barcos e
constituir família. Aquele pessoal passou a ter uma segunda família.

Meu tempo na Amazônia terminou em 66. Eu comecei como enge-
nheiro lá. Primeiro designado pra ser chefe da base de São Luís. De-
pois fui ser superintendente-adjunto da unidade em Belém até 64.
Quando houve mudanças políticas, eu saí. Saí e voltei a ser um enge-
nheiro de perfuração. Mas em 67, a Petrobras começou a organizar no
Rio um grupo pra iniciar as operações na Plataforma Continental Bra-
sileira e eu fui convidado para participar desse grupo.

Como preparar umpato no tucupi
Seccionar a cabeça da ave, depená-la, sa-brecá-la para queimar as penugens. Retiraras vísceras. Aferventá-la para amaciar a car-ne. Antes de levá-la ao forno para assar, dei-xá-la em vinha d’alhos, sendo depois engor-durada externamente para não queimar. Apu-rado o tucupi (sumo de mandioca fresca), o pato,

em pedaços, temperado com sal, chicória, cebola, alho, cominho e pimen-
ta de cheiro, é levado à panela para pegar gosto. É servido, juntamente

com o jambu, que deve ser fervido em separado. É indispensável a fari-
nha-d’água torrada, arroz branco, pimenta-de-cheiro e o molho do tucupi

para regar o prato.

Instalada às margens do rio

Negro, a Refinaria de Manaus iniciou

sua operação em 6 de setembro de 1956, ainda

com a denominação de Copam (Companhia de

Petróleo da Amazônia), fundada por Isaac Benayon

Sabbá. Sabbá importava o petróleo Ganso Azul,

da Refinaria de Pucalpa, no Peru. Abaixo,

funcionários da Copam, década de 50.

Equipe de gravimetria, rio Urucu, 1957

Você sabia?
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Pego com a calça
curta João Beniz Neto, Manaus (AM), 1941

Chefe de Pessoal Aposentado/Reman

Um dia encontrei um motorista da Petrobras e ele per-
guntou se eu não queria trabalhar lá. Fui me apresen-
tar de calça curta mesmo, tinha 16 anos, era franzino,
baixinho.

Em uma terça-feira de carnaval, quando chega o mo-
torista: “O chefe mandou avisar que morreu um cole-
ga nosso e você precisa tratar do féretro.” Pra adian-
tar, disse ao motorista: “Vamos passar na Santa Casa,
eu tiro a medida do cara e levo pro Almir Neves”, que
era a casa funerária. Despachei o motorista e fui con-
versar com o rapaz do Almir Neves. Como era bem
perto, colocamos o caixão na cabeça do carregador e
subimos pela Avenida Eduardo Ribeiro, que era a prin-
cipal de Manaus. Na metade da avenida chega a polí-
cia: “Que brincadeira é essa? Isso não é maneira de
brincar carnaval. Você vai preso.” Eu me apresentei e
expliquei que ia pra Santa Casa e tal. Quando chegou,
vamos colocar o rapaz dentro do caixão e ele não cabe.
Eu disse pro cara que teríamos que levar o caixão de
volta. O rapaz não quis saber: “O cara quis me pren-
der na subida, quando for na descida estou certo que
vou preso.”

A partir de 1997, o Brasil passou a fazer parte do clube de 16 países que

produzem mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia.
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Você sabia?

Festas
Maio não é só o mês das noivas.

No Norte, há a Festa da Mandioca, em Senador Guiomar (AC),

a Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (AM)

e a Feira do Artesanato e Comidas Típicas,

em Rio Branco (AC).
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Manoel P. de Lima, Presidente Olegário (MG), 1949
Coordenador de Reserva/UN-BSOL

Em fevereiro de 1980, ficamos sediados
numa vila chamada Bonfim, bem na fron-
teira do Brasil e Guiana. Chegamos lá e
procuramos pensão, hotel e não tinha
nada na cidade. “Olha, a delegacia aqui

tem uma cadeia pública que fica vazia o
tempo inteiro.” Aí fomos lá e conversamos

com o sargento responsável. “Olha, nós somos
da Petrobras; a gente vai passar uns dez dias aqui em
Bonfim. Já verificamos que não tem onde a gente se
alojar.” Aí o sargento disse: “Olha, o único local que tem
aqui é a cela.” Tinha um chuveiro, um cimentadinho,
tudo limpinho. Chegávamos à noite, ficávamos com a
chave da cela, porque a gente tinha que trancar a porta
da cela, que era pra ter onde armar a rede. Só que che-
gou um final de semana, a gente dormindo, apareceu o
responsável pela delegacia e chamou a gente. “Doutor!
Olha, tem um problema. Nós prendemos um rapaz.’’
Era um vagabundo que tinha se envolvido em uma be-
bedeira lá. Tiramos nossa rede e fomos lá no pátio mes-
mo. Botamos a rede no chão e dormimos, deixando, va-
mos dizer, o quarto pro fulano lá.

Casos de onça (I)
Em 1986, uma turma de uma empresa contratada preparava a locação para uma sonda na calha do rio Juruá quando, ao amanhecer
de um certo dia, o cozinheiro da turma foi atacado por uma onça no momento em que despertava numa rede, sob um mosquiteiro.
Ao pressentir o ataque, o rapaz defendeu-se com um dos braços, onde chegou a ser ferido sem gravidade.
Benedito Leite Borges – Médico Aposentado/Reman

A Reman recebeu em novembro de

2002 um prêmio especial da As-

sociação Brasileira de Prevenção

de Acidentes por ter registrado

seu último acidente com afasta-

mento em 26 de setembro de 1999.

Nem tudo que cai
na rede é peixe...

Você
sabia?
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Profecia
cumprida
José Arnildo Teixeira Corrêa, Borba (AM), 1964

Coordenador de Operações/Transpetro

Minha mãe morava em Nova Olinda do
Norte e a Petrobras tinha uma equipe por
lá fazendo prospecção. Ela lavava roupa
pra eles. Um dia decidiram parar porque
a quantidade de óleo não era comercial-

mente viável. Levantaram acampamento
e iam embora, pro Maranhão. Daí convida-

ram minha mãe. Mas minha mãe, como tinha
vários outros filhos e já estava grávida de mim, falou:
“Não, eu vou ficar por aqui, e um dia, quando meu filho
crescer, ele vai trabalhar na Petrobras.”

Me lembro de um Natal, em 91, quando a gente es-
tava embarcado já no Porto Terminal, na véspera do
Natal, e lá pelas duas horas da tarde o gerador de ener-
gia quebrou. Pedimos socorro pra Urucu, pra mandar
o helicóptero lá, um mecânico, mas o tempo estava
ruim. Tentamos salvar, pelo menos, o frango e a car-
ne. O restante foi perdido. Quando deu meia-noite al-
guns colegas já estavam dormindo e um supervisor
antigo, que já se aposentou, saiu acordando todo mun-
do: “É Natal, rapaz. Tem churrasco.” Ele já tinha deter-
minado ao cozinheiro pra fazer o churrasco pra gen-
te, assim, numa clareirazinha na margem do rio.

Na moita
Quando trabalhei em Barreirinhas,

ponto de apoio para os Lençóis Ma-

ranhenses, recebemos a visita de um

diretor da Petrobras. Os vôos de Be-

lém iam pra Barreirinhas e de lá pe-

gávamos locomoção pra sonda. A

condução que a gente usava era um

CBT, um trator, que a gente chamava

pula-pula. A estrada era toda de

areia, irregular, esburacada e quan-

do chovia dava umas poças de lama

preta. Então fui buscar esse diretor.

O superintendente de Belém veio com

ele. E esse diretor trouxe um asses-

sor. Na hora de acomodar no CBT, o

diretor quis ficar atrás, na carroce-

ria, porque não dava pra ficar os qua-

tro agrupados na frente. Fomos con-

versando e pula aqui, pula acolá, não

demorou muito, que eu olho pro meu

lado e não vejo mais o diretor. Gri-

tei, “pára, pára”. Quando olhamos

pra trás estava o diretor estatelado,

com lama até o pescoço. Moral da

história: tivemos que deixar ele no

caminho, em uma moita, de cueca, e

fui até a sonda com o pessoal pegar

uma roupa minha.

Rui Guilherme Fanjas
Rossi, Belém (PA), 1954
Engenheiro de Petróleo/
UN-BC, Macaé, RJ

Você sabia?
O Brasil já teve dez bandeiras diferentes. Chegamos até mes-

mo a copiar o estandarte norte-americano, o que durou ofici-

almente apenas quatro dias. A atual, verde, amarela, azul e

branca, com a faixa escrita “Ordem e Progresso”, foi adotada

em 19 de novembro de 1889.
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Presidente, por acaso
Nelson Menezes Teixeira, Parintins (AM), 1934
Operador de Processamento Aposentado/Reman

Na época do governo militar as pessoas tinham muito
medo de sindicato. Existia um clima de repressão. Nes-
sa época, década de 70, ia haver eleição no sindicato e
foi aberto um prazo pros associados apresentarem
chapa. Um colega, estudante de direito como eu, come-
çou a se incomodar pelo fato de não haver nenhuma
chapa inscrita. Isso levou esse colega a formar uma
chapa. Quando já faltavam uns dois ou três dias pro
encerramento, ele chegou para mim e disse: “Eu te co-
loquei na vice-presidência.” Pois é, aí a chapa foi regis-

trada e a eleição foi marcada. Só que poucos
dias antes da eleição o sindicato e a empre-
sa foram comunicados pela Delegacia Regi-

onal do Trabalho que os órgãos de segurança
vetaram o nome do cidadão candidato a presidente,

Danilo Gonçalves de Souza. Já tinha sido confecciona-
da a cédula e na cédula constava o nome do Danilo, e
em todas as cédulas havia um risco no nome dele. E
como eu era o vice na chapa, eu passei a ser, então, o
candidato, o cabeça de chapa. Se processou a eleição,
só tinha essa chapa, chapa única, e, pois é, fui eleito.

5 de setembro é o Dia do Amazonas

O famoso Boi-Bumbá de Parintins, na ilha amazônica de Tupinambarana, foi criado a partir da tradição levada
pelos nordestinos que migraram para o Amazonas durante o Ciclo da Borracha. Há cem anos, as duas famílias
mais importantes da região (localizada a 420 km de Manaus), os Monteverde e os Vieira, inciaram a batalha para
decidir quem tinha o melhor boi.
- Este ano, se cuide, que vou caprichar no meu boi.- Pois capriche no seu, que eu aqui garanto o meu.Daí nasceram os dois grupos adversários: o Capri-choso (preto, com uma estrela azul na testa) e o Ga-rantido (branco, com um coração vermelho na testa).

Você sabia?
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Cobras, caranguejeiras e
outros animais
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Manifestação de petroleiros na entrada da Reman, década de 90
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20 de dezembro é o Dia do Mecânico

Ismar Machado dos Santos,
Manaus (AM), 1956

Vigilante Aposentado/Reman

Fazíamos a ronda em volta de toda a
refinaria e dentro da área industrial tam-

bém. Era freqüente a presença de cobras e ara-
nha-caranguejeira no caminho. E essas rondas
eram feitas a pé.

Houve dois casos de incêndio aqui na refina-
ria. A barra de contenção começou a pegar fogo,
nós tivemos que entrar dentro do mato à noite
com as mangueiras. No outro dia, fomos reco-
lher as mangueiras e aí que nós fomos ver que
tinha cobras mortas, pisoteadas por nós mesmos
na hora do combate.

Outro incêndio foi agora, em 96. O engraçado
desse incêndio foi que no dia o fogo estava se
alastrando e a maioria dos empregados correu,
deixando apenas eu e mais dois companheiros
combatendo o fogo. E foi isso que facilitou de
uma certa forma a minha própria saída da Pe-
trobras, pacificamente.
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Onça-Pintada – Carnívoro da família dos

felídeos, de coloração amarelo-averme-

lhada, com manchas pretas arrendon-

dadas ou irregulares, porém simétricas,

em todo o corpo. Tem cerca de 1,5 metro

de comprimento, afora a cauda, e 80 cm

de altura. É considerada a fera mais ter-

rível da América e alimenta-se da caça

e da pesca de animais, preferindo gran-

des peças.

Casos de Onça (II)
No Urucu, os trabalhadores de uma empresa contratada ergueram um acampamento numa

ilhota formada por dois braços de igarapés para onde tinham acesso atravessando uma
“pinguela” (ponte feita por troncos de árvores). Um certo dia, notaram que os frangos conge-

lados, que o cozinheiro retirava do freezer à noite e punha para descongelar sobre um estrado feito

de varas localizado na beira do acampamento e destinados ao almoço do dia seguinte, começaram a

desaparecer. Para surpresa, o ladrão era uma enorme onça pintada que pegava os frangos bem

próximo à cabeça do cozinheiro, que amarrava a sua rede junto ao estrado.
Benedito Leite Borges – Médico Aposentado/Reman

Os uns e os outros
Wallace Byll P. Monteiro, Manaus (AM), 1963

Coordenador-Geral da Diretoria do
Sindipetro-AM

Antes de ir ao sindicato eu
passei pela Associação dos
Empregados da Petrobras,
hoje Clube dos Empregados
da Petrobras. E esse trabalho
na tesouraria do clube me deu
visibilidade e credibilidade. Logo
após o término da greve de 95, como todos os
sindicatos do Brasil, passávamos por enormes
dificuldades financeiras e, além delas, o nosso
sindicato tinha uma dificuldade de ter a diretoria
trabalhando. A diretoria renunciou com um ano
de mandato pra chamar eleições e nós fizemos
um grupo pra dirigir o sindicato.

Essa greve de 95 foi muito significativa e mar-
cante. Primeiro, por conta do período, 32 dias de
greve, com toda a imprensa, toda a mídia falando
muito mal dos petroleiros, inventando fatos. E a
greve de 95 foi tão marcante que criou dois campos
bem nítidos: quem estava com os trabalhadores,
quem fazia os movimentos; quem não fazia os mo-
vimentos, apoiados pela Petrobras. Então, aconte-
ceu não só aqui na Reman, mas em praticamente
todo o Brasil, que quem não fez a greve teve uma
ascensão funcional bastante visível, e quem parti-
cipou da greve ficou marcando passo sem ter pos-
sibilidade de ascensão profissional.
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Sucuri – cobra não venenosa, quechega a medir até mais de 15 me-tros da cabeça ao rabo. Seu maiorperigo é a força com que parte osossos da vítima para engoli-la.Também conhecida como sucuri-ju, sucuruju, sucuriúba e sucuruiú.

143

Construção do poço flutuante da Copam, década de 50

 7 de outubro é o Dia do Nordestino

Tragédia amazônica

Passei mais de cinco anos morando em balsa. Vivi situações que me marca-

ram muito. Vi uma sucuri laçar um rapaz nosso e levar pra dentro do balse-

do, da lama do lago, e a gente não poder salvar o rapaz...

Rodrigo de Azevedo Barbosa, Belém (PA), 1929

Aposentado/Reman

Da Copam à Reman
Nilson de Lima Jucá, Quixeramobim (CE), 1927
Carpinteiro Aposentado/Reman

Eu trabalhei um ano, seis meses e seis dias na constru-
ção dessa refinaria, foi em 1955, 56, quando veio Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira inaugurar. No tempo da
construção trabalhava na Montreal. Depois trabalhei
seis anos dentro da Copam. Passou a ser Petrobras só
depois de 70. Eu era de uma outra firma, que faliu e nós
passamos pra Petrobras em 73.

Eu era carpinteiro, mas fazia um bocado de coisa. Fazia
estropo de aço pra levar lá pro interior, fazia talhadeira, fazia
punção. Emendava serra de fita, que eu aprendi em Fortaleza,
garoto ainda. Não só emendava, como fiz bancada pra emen-
dar serra de fita.

No tempo da Copam a gente trabalhava com o que era nosso,
não vinha gente de fora, de outras refinarias, pra cá não. Ar-
ranjavam-se uns trabalhadores braçais pra ajudar a gente aqui
na limpeza, na montagem.

O que esculhamba a Petrobras são essas empreiteiras que os
donos pagam uma miséria. Eu cansei de ver, antes de aposen-
tar, serviço que eles faziam e que era preciso refazer. Ao passo
que na Copam o que se fazia ficava feito.
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Ivandro Kolling, Petrópolis (RJ), 1948
Operador de Processamento Aposentado/Reman

Nós que trabalhávamos em turno de reveza-
mento ficávamos praticamente isolados. A
gente só vinha trabalhar e depois retorna-
va. Principalmente quando a gente traba-
lha de noite, de zero hora, você já sai pra

casa, e não tem muito convívio com as pes-
soas da administração. Você passa meses

sem vir até o refeitório, porque você não almo-
ça lá. Então, o convívio é diferente.

Como a palma da mão
5 de novembro é o Dia da Ciência

Construção da Copam – Reman, década de 50

Olha, foi bom trabalhar na refinaria, foi um tipo de continuidade. Porque antes
de eu trabalhar, quando meu pai trabalhava aqui, a refinaria era dividida em ope-
ração e manutenção. Ele trabalhava na manutenção e chegou num estágio muito
alto na manutenção. E nós vínhamos muito aqui na refinaria, a família toda, à
noite ele trazia. Então, a gente convive na refinaria, assim, desde pequeno, desde
que eu cheguei em Manaus que eu vinha a passeio na refinaria. Manaus era defi-
ciente em iluminação, e aqui tinha. Nós trazíamos livros pra estudar aqui, depois
íamos embora pra casa. E foi por isso. A gente toma uma afinidade, e se sente,
assim, um pouco com um pé enfiado aqui.
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Alô, alô, responde!

Arnoldo Bezerra Barros, Manaus (AM), 1940
Aposentado/Reman

Quando eu entrei na refinaria, entrei
como contínuo. Passei um mês
como contínuo, depois passei um
ano e um mês como telefonista.
Porque aqui mulher só trabalhava de
dia. Então de noite tinha os telefonis-
tas homens. Aqui só tinha uma linha
externa, naquela época, 1961. Era muito longe daqui
pro centro, dez quilômetros, e só tinha uma linha tele-
fônica. Tinha um PABX e de lá a gente recebia e transfe-
ria pros setores, pras pessoas, de noite mesmo. Por te-
lefone eu sabia do que acontecia. Coisas como um na-
vio bombeando pro tanque, o tanque não agüentar e
estourar. Teve um colega que tinha acabado de medir
um tanque de óleo combustível, temperatura altíssi-
ma, e por felicidade depois que ele desceu o tanque ex-
plodiu.

Eu fui muito a outras refinarias. Fiz muitos cursos
pela Petrobras. No Rio de Janeiro, na Duque de Caxias,
em Salvador, em Curitiba. Depois eu fiz um curso de
instrutor, e cheguei a ministrar aulas dentro da mi-
nha especialidade, que era setor de transferência e es-
tocagem, medição de tanques. Eu cheguei a dar aula
em Brasília, no Rio de Janeiro, em Salvador.

Farinhas do
Norte
São vários os tipos de farinha
usados no Norte do Brasil.
Conheça alguns:
 Farinha d’água, farinha-seca
e farinha de tapioca – todas
produzidas a partir da
mandioca;

 Farinha de aviú – obtida a
partir do camarãozinho do
mesmo nome;

 Farinha de peixes – os peixes
são secos ao sol e torrados
em forno.
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20 de julho é o Dia do Amigo

Terminal Solimões de onde sai o petróleo de Urucu para Manaus



146

Até parecia o Vietnã
Mauro Roberto da Costa Mendes, Belém (PA), 1962
Gerente do Ativo de Produção do Urucu, AM

Eu tive a coincidência de chegar aqui
no momento em que executavam to-
das as atividades pra colocar pela
primeira vez em produção um cam-
po na Amazônia. Era o campo do rio

Urucu e havia o desafio de colocar em
produção ainda em 88. Eu cheguei em

abril de 88 na base do Tapanã em Belém e
já comecei a embarcar pro Urucu. Em julho de 88 nós
colocamos em produção os primeiros três poços.

Para ter uma idéia, a gente saía de Belém às 6 horas
da manhã no vôo da Transbrasil. Demorava 1h50 pra
chegar em Manaus. Em Manaus pegava um Fokker da
Taba. Demorava mais 1h40 pra ir a Carauari. De lá você
pegava um Puma, um helicóptero, pra Urucu, eram
mais duas horas de vôo.

Nós tínhamos cinco sondas na época, 17 helicópte-
ros sobrevoando. Parecia o Vietnã. Você sair de uma
produção em 88 de 1.000, 1.500 barris por dia para em
2003 estar produzindo 7,5 milhões de metros cúbicos
por dia de gás e 57 mil barris por dia de óleo... Somos
responsáveis pelo abastecimento e auto-suficiência de
toda a Amazônia em termos de gás de cozinha.

A maior festa
do Norte do
Brasil
O Círio de Nazaré é uma festa reli-

giosa, que ocorre no segundo do-

mingo de outubro, e reúne mais de

2 milhões de pessoas nas ruas de

Belém do Pará. Festa tradicional

desde a segunda década do sécu-

lo XVIII, foi pouco modificada ao

longo do tempo. .  .  .  .  O centro da pro-

cissão é a berlinda que traz a pe-

quena imagem de Nossa Senhora de

Nazaré, puxada por uma longa cor-

da, de aproximadamente 400 m,

onde predominam as mais impres-

sionantes atitudes de sacrifício por

parte do devoto.

O óleo de urucu

é um dos mais puros

do mundo.
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Sonda-terra em Urucu, 1995
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De onde vem o nome urucu?Urucu é uma pasta de cor vermelha, usada desde tempos imemori-
ais pelos índios da América em geral. Foi devido à coloração que a

pele tomava, quando untada com urucu, que aos índios se deu a
denominação de “peles-vermelhas”. Está provado hoje que o urucuprotege eficazmente o corpo contra os efeitos dos raios solares e

contra a picada dos insetos, sem impedir a transpiração normal.

Edson Tibana, Campo Grande (MS),
1952 – Engenheiro/Reman

Uma coisa muito importante na
Amazônia é o problema da logística.
Não adianta ter todos os equipa-
mentos se não tem suprimento. Atua-
mos bastante nessa parte da experiên-
cia da logística. Na parte do armazena-
mento, na parte de transporte. E tem que
ter muito planejamento. Temos seis me-
ses de verão e seis de inverno. No inverno
a gente aproveita pra colocar todos os
materiais no local porque os rios estão
cheios. No verão o rio seca, a navegabili-
dade fica bastante dificultada.

Em 84, mais ou menos, eu estava numa
locação na área de Eirunepé, no rio Jan-
diatuba, perto de São Paulo de Valença,
quase na calha do Solimões. Estávamos
perfurando um poço. Só o transporte da
sonda levou mais de 120 dias. E era todo
de helicóptero. Naquela época tínhamos
o problema dos índios. Precisamos do
apoio do pessoal da Funai pra evitar a
aproximação deles, que eram arredios.
Eram índios Curubus, chamados Cacetei-
ros. Eram violentos, atacavam as pesso-
as. Anteriormente, com a equipe sísmica
contratada na operação, houve um con-
flito com os índios, houve até morte.
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O papagaio é monogâmico. Ou seja, casa-se apenas uma vez.

Mesmo quando a companheira morre, ele se mantém sozinho.
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De cair o queixo
Waldyr Alberto Costa Santos, Belém (PA), 1959

Nós estávamos em Cruzeiro do Sul e tínhamos uma lo-
cação muito distante. Um belo dia descobrimos um rio,
que chegava bem próximo da locação. Entramos e des-
cobri um local possível de fazer desmatamento e criar
um porto, pra diminuir o tempo de vôo de helicóptero
com a carga. Começamos a colocar o material lá. De
repente, percorrendo aquele trecho, percebi partes do
rio totalmente secas. Perguntando pros ribeirinhos,
eles disseram que o rio só ia encher depois de seis me-
ses. Mas um caboclo lá disse: “Existe uma chuva que dá
em determinada época na cabeceira do rio.” Quase não
dormia mais. Belo dia, me ligaram: “Está chovendo
bastante na cabeceira do rio.” Entramos lá e
começamos a empurrar as balsas. O piloto
do helicóptero foi até a sonda, pegou quen-
tinha pra gente. Era um piloto muito hábil e,
um determinado momento, ele pousou na
balsa que eu estava. Quando estava me en-
tregando a marmitazinha, de repente ele
grita e diz pra que eu saia de perto. Quan-
do decolou, um dos skids do helicóptero,
que substitui o trem de pouso, quebrou
meu queixo. Ele decolou na emergência
porque viu um tunelzinho de árvore se fe-
chando.
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Trabalhador/Patrimônio
Carlos de Sá Pereira, Belém ,1929

Sindicalista. Técnico de Suprimentos aposentado, Reman, AM

O momento mais marcante  para mim foi a minha volta como anistiado
político, foi o reconhecimento ao que eu tinha direito, ao que eu tinha
sofrido. Porque eu fui inclusive absolvido em todos os julgamentos que

eu tive. Foram três julgamentos que englobaram os oitos inquéritos que
eu respondi e a certidão da justiça militar é a prova que eu não tinha nada.

Apesar de ter ideologia própria e  de pertencer ao Partido Comunista,  nunca fui
subversivo. O maior patrimônio da Petrobras são os seus  próprios trabalhadores.
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Urucu:
o que tem no fundo do poço?
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Rafael Schettini Frazão, Salvador (BA), 1953
Pioneiro em Urucu

Eu era fascinado por cálculo estrutu-
ral. Tinha um professor que me ado-
rava. Ele tinha por hábito pegar um ou
dois alunos que se destacassem todos
os anos e colocar na equipe dele. E eu
já era um dos eleitos. Então era um
cara privilegiado, estava com o em-
prego garantido, aquela coisa toda.
No segundo semestre do ano em que
a gente ia se formar, 74, teve inscrição
pro concurso da Petrobras. Acabei
indo mais no entusiasmo dos colegas
da faculdade e fui um dos poucos
dessa turma que passou. E ficou
aquela coisa, “vou ou não vou?”

Eu lembro de um amigo que tinha
um tio superintendente da Petrobras
em Tramandaí, no Rio Grande do Sul.
Ele veio uma vez visitar os parentes
em Niterói e fui conversar com ele,
pegar uma orientação. E ele me disse
assim: “Meu filho, você vai largar a
Petrobras por um escritoriozinho de
cálculo? Pense bem, é a Petrobras!”

Fui sozinho pra Bahia. Era uma coi-
sa nova, ia conhecer minha terra, por-
que eu não conhecia Salvador, nasci
lá, mas fui pequeno pro interior. Fiquei
na Bahia até 79. Em 77, com o advento
da grande descoberta da Bacia de
Campos, o campo de Garoupa, a Pe-

trobras resolveu selecionar 20 engenheiros da região de produ-
ção da Bahia pra trabalharem embarcados nas plataformas.

Em 79, eu estava na Bacia de Campos, e houve uma reestru-
turação da companhia, me mandaram pro Rio, pra coordenar
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os trabalhos aqui da sede. Foi a
primeira grande decepção na
companhia. Meu negócio era o
campo, era frente de trabalho.
Quando foi em 81 assumiu um
novo diretor na Petrobras, chama-
do Orfila Lima dos Santos. O ho-
mem tinha fama de brabo. E o des-
tino é um negócio interessante. Esse
Orfila foi colega de república do meu
pai em Salvador, piauiense como meu
pai, estudaram juntos. Depois, meu
pai veio reencontrá-lo no Rio. Ele, visi-
tando a Amazônia, ficou chateado com
a visita que fez. Viu uma sonda parada
e que ficaria assim até o dia seguinte,
até chegar uma peça. Quem era respon-
sável pela produção da Amazônia era
o pessoal de Natal. Ele voltou uma fera
com isso e determinou que tinha que
se criar um núcleo de produção em Ma-
naus e deu o perfil de um engenheiro
que deveria coordenar essa operação.
Quando eu soube já falei que queria ir.
Quando o diretor soube que tinha um
voluntário, quis entrevistar. Quando
cheguei lá, antes dele perguntar qual-
quer coisa, fui retomando algumas coi-
sas até que ele descobriu que eu era fi-
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Pólo Araras - Urucu, AM

Presidente Sarney inaugura a produção em Urucu, 1988

lho do Deolindo Frazão. Ele me abraçou emocionado e me deu uns conselhos. Ele
me disse que a carreira na Petrobras não era no Rio, na burocracia, era no campo,
disse tudo o que eu queria ouvir. Meu pai, como engenheiro cartógrafo, fazia uns
bicos pra empresas multinacionais de levantamento aerofotogramétricos da Ama-
zônia. Ele ia e voltava todo queimado, com histórias de índio, frutas, umas coisas
maravilhosas. Eu, pequeno, ficava encantado com aquilo.

Até a gente descobrir Urucu, em 86, nós éramos nômades. Fazíamos uma clarei-
ra na selva, o helicóptero levava os pedaços da sonda pra montar, 300, 350 vôos
pra cada uma delas, monta, fura o poço, avalia, desmonta e leva pra outro local.
Isso foi até 86, quando a gente desce o Juruá, entra no Solimões, entra no rio Tefé,
que é mais ou menos paralelo ao rio Urucu. Nós entramos, abrimos o Porto Moura
e descemos com a sonda. Pegamos o helicóptero e levamos pra margem do rio lá
do outro lado, cerca de 50 quilômetros de distância. Se a gente estivesse no rio
Urucu seriam 10 quilômetros, mas fomos pelo outro caminho porque a gente co-
nhecia. Furamos esse poço apoiados pela margem do rio Tefé e aí houve a fantás-
tica mudança de toda a história do petróleo na Amazônia, a descoberta do Urucu.
Em teste, produzia 1.300 barris por dia de óleo. Aquilo assustou, uma coisa de
louco, porque toda nossa história era testar gás e gás, tudo o que a gente tinha
feito até agora era gás. E nessa ocasião, em 86, a gente deu de cara com óleo, o
negrão ali, nas árvores, poluindo tudo. Foi um negócio doido. Foi de arrepiar.
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Antônio Carlos Spis, Campinas (SP), 1950

A greve de 95 nós resolvemos coordenar de Brasília,
apesar de não ter petroleiro lá. Nós levamos a greve pra
lá, porque nesse período de 94, em que o Fernando
Henrique já era ministro do Itamar, ele rompeu com o
movimento sindical e não cumpriu nem acordo assi-
nado. O desrespeito era total.

Vieram as demissões. Saiu no Jornal Nacional: “Co-
meçaram as demissões na Petrobras!” É o Spis e mais
24, 25. No dia seguinte tinham a seguinte estratégia
pra dissolver a greve: dar o número e o nome. Fize-
mos uma assembléia rapidinho na FUP e decidimos
lançar as demissões. Foram 17 mil petroleiros que as-
sinaram carta de demissão, demissão voluntária.

Grupo de sindicalistas levam um jegue para frente

do TST, em Brasília. Brasília, 26/05/95

Fazendo História:
a maior greve da
história petroleira
do Brasil

152



153

Aí eles foram com a estratégia de convocar traba-
lhadores do Setor de Craqueamento Catalítico das re-
finarias, teoricamente porque a gente não estava pro-
duzindo gás de cozinha. Numa aliança deles com as
distribuidoras privadas de gás, a gente produzia o gás
em respeito às donas de casa, e quando ia pra distri-
buidora eles seguravam o produto, obrigavam a ter as
filas. Então, começaram a trabalhar um sentimento
na sociedade de que nós não estávamos produzindo
gás, e era mentira.

O resultado da greve de 95 foi que a Petrobras se
fechou, o governo se fechou. O governo Fernando Hen-
rique entendia que, se por acaso tivesse algum pro-
cesso de conquista dos petroleiros, abriria uma gran-
de brecha pra todas as outras categorias irem pra cima
do governo. Começou a ser construída no governo uma
estratégia de dar uma punição exemplar na catego-
ria, pra que nenhuma outra se levantasse. Eu acredito
que isso extrapolou a medida, porque deu um des-
gaste muito maior no governo do que na organização
petroleira. A organização não foi abalada porque ti-
nha todas essas estratégias, sabia o que fazer. O Exér-
cito entrou em quatro refinarias. Exército em refina-
ria é marketing. Não operacionaliza nada, não põe para
funcionar nada, é só marketing. Até engenheiros da Pe-
trobras, aposentados, quando se metem a operar em
greve, acaba dando vazamento, danificam o equipa-
mento e não produzem nada. Então, eles criaram uma
situação de muita pressão. Quer dizer, as multas fo-
ram astronômicas, o corte dos salários, as demissões.

O engenheiro que levou sustoForam momentos tensos. Mas houve coisas pitorescas, como os engenheiros, nas

épocas de greve, tomando o lugar dos operadores. Não que eles quisessem, havia

imposição da gerência. Teve o caso de um engenheiro que tentava fazer bombeio de
GLP. Ele ligou a bomba e deu pressurização de 25 quilos, que era o
normal. Alguns operadores tinham ficado aqui dentro, porque o
sindicato tinha negociado que um grupo mínimo ficaria. Dois
operadores, que estavam perto do engenheiro, conversavam e

um falou pro outro: “Sai daí que a bomba está com 25 quilos.” Que
era o normal. O outro operador, que era da área, gritou: “25 qui-
los?” e saiu correndo. O engenheiro não teve dúvida, correu
junto porque nem sabia o que estava fazendo lá.Claudecir Flores, Mandaguari (PR), 1956Técnico de Operação/Repar

Apoio de
retaguarda

Foram 30 dias de tensão e de per-

da de salário. Houve demissões.

Os sindicatos tiveram seus recur-

sos bloqueados. Em 95 houve um

segmento da categoria que não foi

afetado por isso e hoje representa

50% nos sindicatos dos petrolei-

ros, que são os aposentados. Nes-

ses movimentos, os aposentados

são como um apoio de retaguar-

da. Então esses aposentados saí-

ram a campo. Promoveram cam-

panha de arrecadação para os ati-

vos que estavam sem salários.

Natálio Laurindo

Roncada, Caxias do

Sul (RS), 1956 –

Diretor do

Sindipetro PR/SC
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Como o gerente

agia na greve

Eu estava embarcado em

95 quando houve aquele

grande movimento. Ali a

gente estabeleceu a nossa

maior responsabilidade –

eu como gerente na época,

embarcado –, que era o

equilíbrio e a segurança

das operações. Ou seja, não

deixar que se misturassem

reivindicações dos traba-

lhadores com uma pers-

pectiva de não ter garanti-

da a segurança das instala-

ções, das operações.  E eu

não tive problema para en-

frentar isso como gerente.

Mauro Roberto da Costa

Mendes, Belém (PA), 1962

Gerente do Ativo de

Produção do Urucu, AM
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José Lima de Andrade Neto, Aracaju (SE), 1954
Gerente Executivo de Novos Negócios

No início de 1995 havia um novo contexto político no País: um governo recém-eleito
com uma agenda política que incluía privatizações de empresas públicas e abertura
no setor de petróleo. Pendências decorrentes das relações trabalhistas combinadas
com o momento político levaram os empregados da Petrobras a uma greve histórica.

Os empregados têm em comum um profundo carinho, amor e orgulho pela Pe-
trobras, mas no momento da greve, os gerentes e os dirigentes sindicais exerce-
ram seus diferentes papéis: os gerentes tentando manter as unidades da Petro-

bras funcionando e os dirigentes sindicais tentando manter a
pressão para buscar um acordo.

À época da greve eu era o superintendente-adjunto e, além
de toda tensão do momento, fiquei profundamente abalado
com a morte do meu chefe,  superintendente de RH, no 30o
dia da greve. No período pós- greve,  coube a mim conduzir o
RH da Petrobras. Um dos cuidados importantes foi continuar
tratando a FUP e os dirigentes sindicais como representan-
tes legítimos da categoria. Apesar das dificuldades, naquela
circunstância, as discussões em mesa foram sempre pauta-
das pelo respeito, de lado a lado, e vários acordos foram con-
cluídos no período.

Os episódios que ocorreram naqueles dias foram intensos
e muitas lições importantes aprendidas, mas uma é funda-
mental: embora a greve seja um direito do trabalhador, todo
esforço deve ser empreendido pelas partes no sentido de
buscar uma solução na mesa de negociação, pois é onde  o
conflito da relação capital / trabalho se corporifica.

Tenho a certeza de que as políticas e práticas de RH da
Petrobras, que se destacam no mercado brasileiro, são con-
seqüência da visão que a Companhia tem da importância
de seus empregados mas que, também, são muitas vezes
modeladas e aperfeiçoadas pelos embates e conflitos.

Todos que viveram e sofreram aqueles momentos, inde-
pendente do lado que estiveram, buscando o que acredita-
vam ser o melhor para a Petrobras e seus empregados,  es-
creveram uma página da história desta grande empresa.

Uma página
da história
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Dirigentes da FUP (Antônio Carlos Spis, ao centro) durante manifestação em Brasília, 1995

Contracheque zerado
Pra nós e pras nossas famílias foi um momento
difícil. Eu lembro que mesmo após a greve, eu e
colegas estávamos em junho, julho e agosto
acertando contas, dívidas do período da greve.
Ficamos 30 dias parados sem salário. No final do
mês, a gente mostrava com orgulho o contra-
cheque zerado. Mas não que a gente achasse
isso bom. Fazia parte do momento de luta.
Avanços históricos nossos foram se perdendo.
Chegou um momento em que tinha que dar
um basta naquilo porque não era possível con-
tinuar daquela forma. Uma série de planos er-
rados alteraram nossa condição salarial.

Marcelo Joecil da Rosa, Curitiba (PR), 1970 –
Operador de Utilidades/Repar

Como se fosse umbandido
A greve de 95 durou 30 dias,lá em Mauá. Num primeiromomento, nós entendía-mos que não devíamos par-ticipar. Só entramos quase10 dias depois. Entramosporque, com uma greve na-cional instalada, nós tínha-mos que entrar, mesmo quefosse por solidariedade. Eu,particularmente, passei porum momento difícil: fui in-diciado pela Polícia Federal,indiciado feito um bandido.Carimbaram meus dedos lá.Então aquilo marca bastan-te a vida da gente.João Antônio deMoraes, SantoAndré (SP), 1964– CoordenadorGeral do SindipetroUnificado SP

Petroleiros assinam pedido de demissão coletiva em 1995
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Bolívia
Atuação desde 1996.
Negócios:
• A Petrobras Bolívia (PEB) descobriu, nos campos de San Alberto e San Antonio, as maiores reservas de gás

natural do país. Opera, desde 2001, as plantas de processamento em San Alberto e San Antonio.

• 58% da Empresa Boliviana de Refinación – EBR, proprietária das refinarias de Santa Cruz e Cochabamba.

• Abastece cerca de 20% do mercado de combustíveis, através de 86 estações de serviço vinculadas,
pertencentes à Empresa Boliviana de Distribuición (EBD), integralmente controlada pela EBR.

• A EBR é proprietária, também, de uma fábrica de lubrificantes, localizada em Cochabamba em sociedade com
a Petrobras Energia S. A. Além da marca YPFB, líder no mercado de lubrificantes, a Petrobras Bolívia S.A. atua
com a marca Lubrax, importada do Brasil.

• A partir de 1o de janeiro de 2001 iniciou as exportações de gás natural para o Brasil pela Petrobras Bolívia S.A.

• Em fase de conclusão o gasoduto San Marcos, construído integralmente com capital Petrobras, que transporta
para abastecer uma planta termelétrica de Puerto Suárez (da qual a companhia é detentora de 25% de
participação societária) e clientes industriais.

Argentina
Atuação desde 93.
É o segundo grupo energético integrado do país.
Negócios:

• 58,62% das ações da Perez Companc S.A. (PeCom), e, por conseqüência, 98,21% da empresa PeCom
Energia S.A. e 100% da Petrolera Santa Fé.

• Opera as refinarias de Baía Blanca e San Lorenzo e participa com 28% da Refinaria del Norte (Refinor).

• 722 postos de serviços.

• 34% da Companhia Mega, constituída por uma unidade separadora de gás natural, em Loma La Lata,
um gasoduto de 600 quilômetros de extensão e uma unidade fracionadora, em Baía Blanca.

Estados Unidos
Atuação desde 87, através da Petrobras América Inc. – PAI.
Negócios:
• No segmento de exploração e produção participa, no Golfo do México, de 93 blocos, dos quais 72

localizados em águas profundas e muito profundas. É operadora em 30 blocos.
• Na atividade de comercialização de petróleo e derivados (trading), tanto na venda para o mercado

americano e internacional de produtos da Petrobras, quanto na aquisição de petróleo e derivados
para abastecimento do mercado brasileiro.

• Compra de materiais e equipamentos (procurement) destinados às operações do grupo Petrobras.

Uma multinacional

Colômbia
Atuação desde 86.
Negócios:
• Lasmo Oil Colômbia, transformada na subsidiária Petrobras Colômbia Ltd.
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Angola
Atuação desde 81.
Negócios:

• 27,5% dos direitos do Bloco 2, offshore,
operado pela Texaco.

• 15% dos direitos no Bloco 34, localizado
em águas profundas, na bacia do Baixo
Congo, em associação com a Sonangol,
a Norsk Hydro, a Shell e a Phillips.

Nigéria e Guiné
Equatorial
Atuação desde 97.
Negócios:
• 75% na exploração do bloco OPL-324, situado no

Delta do Níger, em águas de 2,4 a 3 mil metros
de profundidade.

• 15% no bloco OPL-250, também em águas
profundas.

• Associada a cinco companhias internacionais e
locais, exerce atividades de exploração nos
blocos OPL 246 e 216, em águas profundas.

• Na Guiné Equatorial, possui 30% de participação
no Bloco E, que se encontra em fase de
exploração.

verde-amarela
Na posição de maior empresa brasileira e ocupando a 12a colocação no ranking da indústria mundial de

petróleo, a Petrobras vai se tornando uma grande multinacional brasileira. Nas últimas três décadas, através

de sua subsidiária Braspetro, atuou em mais de 30 países. Hoje, com a atuação internacional concentrada na

Diretoria de Negócios Internacional, a companhia, sozinha ou associada a outras 54 companhias de petróleo,

desenvolve atividades de exploração e produção em nove

países: Angola, Argentina, Bolívia, Cazaquistão, Colômbia,

Estados Unidos, Guiné Equatorial, Nigéria e Trinidad e

Tobago. Atua de forma integrada na Bolívia e na Argentina.

Organização internacional dospetroleiros: a vanguarda apostana unidade internacionalDesde a fundação da Petrobras, na gloriosacampanha do “Petróleo É Nosso”, nos anos 50,até os dias atuais, passando por inúmeras gre-ves e movimentos de resistência em sua defe-sa enquanto empresa pública, assim como nabusca de melhores condições de trabalho, ospetroleiros brasileiros têm se tornado referên-cia internacional na organização e luta dos tra-balhadores. Em poucos lugares do mundo, estacategoria conseguiu formar uma organizaçãotão coesa e combativa como no Brasil: são 18sindicatos pelo país, todos filiados a uma fede-ração – a FUP – e 17 sindicatos filiados a umacentral – a CUT.
Atualmente, a FUP se organiza internacio-nalmente junto à Icem – Federação Internaci-onal de Sindicatos de Trabalhadores em Quí-mica, Minas, Energia e Indústrias diversas,entidade esta que representa mais de 20 mi-lhões de filiados em todo o mundo. Nestemomento, em que a empresa investe na expan-são internacional, produzindo em 12 países di-ferentes, é fundamental a formação de umarede de trabalhadores Petrobras, de forma aigualar os direitos em todas as regiões onde aempresa atua.

Para a FUP, o petróleo deve ser tratado comoum bem estratégico, de forma a garantir a in-dependência energética das nações com a con-vicção de que o avanço e a melhoria nas con-dições de trabalho não pode ser obra isoladade um país, sendo fundamental a solidarie-dade internacional dos trabalhadores.João A. de Moraes - Sindipetro Unificado doEstado de São Paulo
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O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e o Presidente da Bolívia,

Hugo Banzer na inauguração da primeira etapa do gasoduto Bolívia–Brasil

158

Inauguração da planta de gás na Bolívia
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Eu sempre tive a Petrobras no sangue. A Petrobras sem-
pre fez parte da minha vida. Eu nasci no Rio Grande do
Sul em 1960 e meu pai morava no interior e eu fui  mo-
rar com o meu avô - na época , chefe do escritório da
Petrobras em Porto Alegre. Esse meu avô de quem eu
herdei o nome foi um dos pioneiros do petróleo no Bra-
sil, um dos primeiros diretores da Petrobras. Desde en-
tão, a Petrobras faz parte do meu ambiente e eu sempre
quis trabalhar na Petrobras, especialmente no exterior.
O meu avô foi o primeiro geofísico brasileiro e deu a
locação do primeiro poço exploratório no Brasil com
resultado comercial, Candeias. Foi o primeiro superin-
tendente do ainda CNP na Amazônia, diretor da Petro-
bras nos anos 50, e como diretor da Petrobras, foi o pri-
meiro a negociar com a Bolívia, a possível entrada da
Petrobras, na busca de Petróleo nos anos 50. A coinci-
dência é que isso foi se tornar realidade quando eu, 40
anos depois,  vim chefiar a Petrobras aqui na Bolívia. É
um fato marcante sob o ponto de vista pessoal. Mas
antes disto, também vivi grandes emoções. Fiz parte da
equipe pioneira da Petrobras que começou as perfura-
ções em águas profundas na Bacia de Campos na déca-
da de 80. Passei pela Argentina, Angola, na época da
guerra, e Líbia, antes de chegar à Bolívia. Em Angola,
várias vezes fugi dos tiroteios. Uma vez, tive que esca-
par da Base de Malongo em Cabinda, de barco, em dire-
ção ao Congo, sem passaporte e sem dinheiro por que
estávamos sendo atacados. Ainda tenho os estilhaços
das bombas que caíram perto do meu dormitório. Na
Líbia também enfrentávamos situações difíceis. Não
posso me queixar de monotonia nem de não haver rea-
lizado os meus sonhos de conhecer melhor o mundo e
ter uma carreira dinâmica. No entanto, nada, nem as
aventuras na guerra na África,  se compara à experiên-
cia de haver crescido com a Petrobras na Bolívia e ter
ajudado a criar, a partir do início, uma empresa inte-
grada de petróleo, a primeira versão completa da Petro-
bras no exterior, que em pouco tempo viria a converter-
se na maior empresa daquele país e no primeiro gran-
de passo para o crescimento continuado das atividades
internacionais da Companhia.

Décio Fabrício Oddone da Costa, Lavras do Sul(RS), 1960
Presidente da Petrobras Bolívia

Pelé, rei de Lagos
Vivi com o Pelé um caso
muito interessante. A Inter-
bras criou uma marca pró-
pria pra vender eletrodo-
mésticos pros países produ-
tores de óleo, chamada Ta-
mar, e fizemos um contrato
com o Pelé. Ele iria conosco
pra Lagos, na Nigéria, e na-
quela época contratamos o
time do Fluminense pra ir
junto. Quando souberam
que o Pelé estava na Nigéria
pra jogar futebol, tivemos
que pedir ao piloto pra re-
quisitar força militar, senão
o Pelé não ia descer. Quando
ele foi jogar, foi uma coisa
terrível. O estádio lotado e
queriam entrar de qualquer
maneira. Tivemos que cha-
mar o Exército. Tínhamos
combinado com o Pelé que,
no segundo tempo, ele iria
tirar a camisa do Brasil e
passar pro lado nigeriano.
Quando isso aconteceu o es-
tádio quase caiu. Tivemos
que planejar a fuga do Pelé
às 4 horas da manhã, na
maior clandestinidade, se-
não ele ia ser trucidado.

Carlos Sant’Anna, Belo
Horizonte (MG), 1930
Aposentado, ex-presidente
da Petrobras

Petrobras no sangue
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A Petrobras de todo mundo

O MARCO DA PETROBRAS

AVENTURAS NO NORTE DA ÁFRICA

Fui indicado pra ser o gerente de perfuração, na sede da Braspetro, no Rio. Mas a minha

função era instalar as operações em todos os países em que a Braspetro atuava, no norte

da África e Oriente Médio. Na época, trabalhamos na Argélia, na Líbia, no Egito, no Iraque e

no Irã. Com sucesso praticamente em todas as áreas. Meu trabalho era exatamente  de

contratar os equipamentos, colocar os equipamentos nos países. Atividade muito difícil,

porque cada país árabe desse é um mundo diferente, é um esquema diferente. Na Argélia,

eu peguei em 1974 a revolução, que tinha sido em 1972. Ainda existia uma situação. Não

tinha velhos. Só jovens de 20 anos para baixo, gerindo as mais altas funções. Então era

muito difícil. Radicais, vaidosos. Na Líbia, só se fala árabe. Não tem nada de inglês ou

francês. Nada, tudo é árabe. Ou você tem alguém que fale as duas línguas pra lhe levar ou

você aprende árabe.

Hélio Lins Marinho Falcão, João Pessoa (PB), 1933 – Engenheiro Aposentado/Reman
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A Petrobras sempre se caracterizou no mercado internacional
de petróleo como uma empresa eminentemente importadora.
Quando entrei na companhia, a produção de petróleo no Brasil
era de 120 mil barris por dia. Hoje é de 1 milhão e 600 mil barris
por dia. O crescimento muito grande foi na área de exploração e
produção. Quando fui pra Argentina, a empresa começou a ir
pro mercado externo pra ser atuante também na ponta expor-
tadora de petróleo, com essa produção aqui da bacia de Cam-
pos. E aí na época foi dada a partida pra esse programa de ex-
portação. Foi feito um planejamento. E todos os escritórios da
Petrobras receberam a incumbência de começar a tentar colo-
car cargas de petróleo marlim no mercado. Era um trabalho pio-
neiro. A primeira exportação foi feita com base nos dados que o
pessoal me municiou aqui, mas foi fechada a operação lá na
Argentina. Foi a primeira carga de petróleo, um marco na histó-
ria da Petrobras. A venda foi feita pra Shell Argentina.Gualter Alves Coelho, Rio de Janeiro (RJ), 1949Comércio e Suprimento – EDISE, RJ
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EM ANGOLA, NO MEIO DA GUERRA

Em 85 surgiu uma oportunidade de ir pra Angola. Estavam

explorando um bloco lá e tinha um geofísico do Rio que ia. Ele

me convidou pra uma exploração de dois anos lá, na parte

marítima. Foi uma experiência de vida muito grande. O país

estava em guerra, mas o fato de ter trabalhado na Braspetro

também foi uma coisa muito boa na minha vida. Havia muito

mais gente, tinha geofísico, várias equipes sísmicas e o traba-

lho foi engrenando, e a bacia se desenvolveu e produziu.

Sidney Roos, Juiz de Fora (MG), 1950
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GRANDES DESCOBERTAS
A  Braspetro descobriu dois campos gigantes, Majnoon e NahrUmr, perto da da cidade de Basra, na fronteira com o Irã. NaCrise de 1979, a situação do país estava muito difícil, o preçodo petróleo lá em cima e o governo iraquiano fez pressão paraque a gente devolvesse as concessões. Houve um entendimento com o governo brasileiro.As concessões foram devolvidas e houve uma indenização traduzida em fornecimento depetróleo. Na ocasião foi considerado um negócio razoável, até porque o contrato de riscoque nós tínhamos na época, era um contrato extremamente duro. Foi um momento deglória, na medida que nós fizemos uma das maiores descobertas de petróleo dos últimosanos.Os dois campos têm reserva de 25 bilhões de barris. Mais de duas vezes e meia areserva total brasileira. Mas, enfim, os campos foram devolvidos.

Wagner Freire Oliveira e Silva , Belém do Para, 1932Diretor aposentado

OUTRAS CULTURAS
Fui deslocado em 1993 para a área internacional para coordenar o programa de qualidade.
Na época, a Petrobras estava desenvolvendo os programas de qualidade e a área internacio-
nal estava precisando de uma pessoa para tocar. E é uma experiência diferente trabalhar
numa empresa que tinha artigos fora do Brasil. São outras culturas, outras formas de traba-
lhar. Na atividade de exploração e produção, o que você faz na verdade é detectar oportuni-
dades no mercado. São países que estão se abrindo e no qual a gente vê perspectivas de bons
negócios. Nós vamos, propectamos, vamos verificar se há oportunidades efetivas, se há
chances reais de encontrar petróleo ou gás, e se arrisca, se põe um dinheiro num projeto de
exploração e vamos ver se vamos encontrar ou não.

Existem muitas histórias interessantes na Braspetro. O pessoal conta história, por exem-
plo, de que estavam no Iêmen e houve uma revolução no país. Passou um navio da Inglater-
ra, resgatando os britânicos, e aproveitaram um acordo entre embaixadas para resgatar os
brasileiros. O pessoal saiu literalmente a nado, num barquinho para ir para um barco maior,
isso à meia-noite. No Iraque, a mesma coisa, o pessoal conta que havia problemas na fron-
teira entre o Irã e o Iraque, de vez em quando caíam bombas, e mais uma vez o pessoal teve
que ser evacuado, rapidamente, com as famílias. E brasileiros no exterior significam as fa-
mílias junto, criança, mulher, e às vezes é complicado a logística de movimentar e de retirar
as pessoas. Graças a Deus a minha experiência na Bolívia foi tranqüila, foi boa.

Cláudio Castejon, Uberaba (MG), 1958 – Gerente Executivo Planejamento e Serviços
Internacionais
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CÓDIGO “LIMA”
O Paulo César Paim foi meu chefe e somos amigos. Ele foi trabalhar na Colômbia e viviadizendo para o seu chefe: “Nós precisamos trazer o Lima para cá”.  Quando aconteceu o se-qüestro, era preciso verificar se ele estava vivo, durante as negociações. Seu chefe pediu aosseqüestradores para falar com ele, para ter certeza de que era o Paulo César e fez uma pergun-ta que só ele saberia responder: “Paulo César, se a gente tiver que trazer alguém para cá, quemseria?” E ele respondeu: “O Lima.” Ele falou: “Tá vivo!”. “É oPaulo César.”José Lima de Andrade Neto, Aracaju (SE), 1954 – Gerente Executivo de Novos Negócios

NAS SELVAS DA COLÔMBIAEm 19 de abril de 89, eu e mais duas pessoas, nos deslocamos de  Bogotá para uma área

próxima a Barrancavermeja. Por volta das 10 h, avistei um grupo de umas 15 pessoas,

vestidas com roupas de guerra e armadas com fuzis e metralhadoras. Perguntei ao enge-

nheiro colombiano se eram do Exército e ele respondeu que era um grupo de guerrilhei-

ros do Exécito de Libertação Nacional (ELN). Jovens, nervosos, começaram a fazer uma

seleção: separaram  os engenheiros dos demais trabalhadores e os empregados da Petro-

bras dos demais. O líder fez um discurso defendendo a nacionalização do petróleo e disse

que iriam levar alguns de nós como ”hóspedes”. Fomos, três brasileiros e um colombiano.

Os outros explodiram os equipamentos da sonda de perfuração. Nos vendaram e levaram

rumo às montanhas de Santander, onde permanecemos em acampamentos improvisa-

dos por 44 dias. Os coordenadores da guerrilha nos informaram de que o nosso seqüestro

era político e que negociações estavam sendo feitas para a nossa libertação, o que final-

mente ocorreu no dia 3 de junho.Paulo Cezar Paim de Oliveira, Amélia Rodrigues (BA), 1950 – Gerente de Desempenho

Empresarial e Estratégia Corporativa/UN-BA

SOLTANDO OS SEQÜESTRADOS
Em meados de 89, 4 engenheiros da Petrobras e um contratado foram seqüestrados

pela guerrilha colombiana. Através de contatos entre a  CUT colombiana e a CUT do

Brasil, soubemos da disposição dos guerrilheiros em “entregar” os seqüestrados aos

sindicalistas petroleiros do Brasil. Fizemos contatos com a administração da Petrobras

da época, que acabou concordando em financiar a nossa ida pra Colômbia. Fomos eu e

Osvaldo Bargas, secretário de Relações Internacionais da Central. A primeira orienta-

ção foi a de nos deslocarmos para Barranquilla e aguardar contato. No dia seguinte,

deveríamos nos dirigir a Barrancavermeja. Lá, deveríamos ir até a casa do bispo, onde

receberíamos mais informações. Depois fomos informados para ir até à sede do sindi-

cato dos petroleiros, onde encontraríamos os seqüestrados. Eles foram chegando, e

com eles um contingente militar grande, que cercou o prédio do sindicato,  mantendo-

nos isolados. Pedimos a convocação da imprensa, do bispo, da Cruz Vermelha, da Anistia

Internacional, do prefeito da cidade e outras autoridades com o objetivo de inibir qual-

quer tentativa de ação agressiva. Acabamos concordando que os seqüestrados pres-

tassem depoimento ao Exército. Fomos então, escoltados até o aeroporto da cidade. A

nossa preocupação maior era voltar para Bogotá, onde tínhamos melhores condições

estruturais e de segurança, saindo da chamada “zona de conflito”.

Wagner Lima, São Paulo, 1950 – Aposentado Replan, Gerente Comunicação, SP
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Dicionário Petrolês
Houaiss – 2001 - pág. 2.203

Adjetivo:
1. relativo a petróleo (indústria p.)
2. que produz petróleo (país p.)
Substantivo masculino:
1. trabalhador da indústria do petróleo
2. aquele que utiliza petróleo para provocar

explosões, incêndios, atos de destruição;
petrolista, terrorista

Por extensão: ativista político de atitudes radicais; ex-
tremista, petrolista, revolucionário

A
Armengue – Do inglês ar-
rangement: arranjo, impro-
viso.
Arrasta-balde – Do inglês
roustabout: profissional
encarregado da limpeza.
Árvore de natal – Conjun-
to de válvulas que contro-
la a pressão e vazão de um
poço.
Árvore de natal molhada –
Conjunto de válvulas, colo-
cado sobre o solo oceânico,
que controla a pressão e
vazão de um poço subma-
rino.

B
Bacia sedimentar – De-
pressão do terreno onde
se acumulam rochas sedi-
mentares portadoras ou
não de petróleo.
Baipassar – Do inglês bay

pass: tratar de um assunto
de trabalho com o superi-
or, sem o conhecimento
do chefe imediato.
Barril – Unidade de volume
equivalente a 158,98 litros.
Bate-lata – Funcionário de
empresa contratada, que
será dispensado.
Bicicleta – Dar uma bici-
cleta: faltar ao serviço.
Blow-out – Erupção des-
controlada de gás ou de
petróleo.
Boca de ferro – Interfone
utilizado nas plataformas.
Boca do poço – Área de
maior risco de uma sonda.

C
Campo de gás – Área, na
superfície, corresponden-
te à projeção de reservató-
rios de gás.
Campo de óleo – Área, na

Minidicionário básico de Petrolês
(Para seus amigos e familiares não dizerem mais que não te entendem...)

superfície, corresponden-
te à projeção de reservató-
rios de óleo.
Canguru – Ferramenta
utilizada para retirar pe-
quenos objetos de aço caí-
dos por acidente no poço.
Casa do cachorro – Casi-
nha (escritório) do sonda-
dor.
Cavalo de pau – Unidade
de bombeio utilizada em
poços terrestres, assim
designada por sua seme-
lhança com um cavalo de
pau.
Catarina –  Travelling block -
conjunto de roldanas  usa-
das  em  um  guidaste. 1.
Nas primeiras perfurações
realizadas no Recôncavo
Baiano, uma morena cha-
mada Catarina costumava
levar comida às equipes
que trabalhavam nas son-

Você sabe o que é um petroleiro?
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que permite a fuga do tor-
rista, do alto da torre da
sonda para o solo, em caso
de vazamento de gás, in-
cêndio  etc.

K
Kick – Acidente caracteri-
zado pela invasão de pe-
tróleo no poço, geralmen-
te controlado com gran-
des dificuldades.

L
Lama de perfuração –
Mistura de diversos com-
ponentes utilizada duran-
te a perfuração de um
poço de petróleo, com o
objetivo de manter a pres-
são superior à das forma-
ções atravessadas e evitar
que as paredes do poço
desmoronem.
Lambreta – Crachá.
Lastro – Tudo que se colo-
ca no porão de um navio
para lhe dar estabilidade.
No caso de petroleiros, é
utilizada a própria água
do mar.
Letra – Ganhar uma letra:
ser promovido.
Longarina – Sujeito muito
alto e magro.

M
Mão de força – Alavanca
usada para aumentar a
força ou o torque de ferra-
mentas.
Matéria – Vocativo usado
pelos petroleiros. Ex.: “E aí,
matéria?” “Pô, matéria, vê
se te enxerga!”
Miaiá – Pedaço de corda
usada para inúmeros fins.
Monobóia – Bóias onde se
ancoram navios em alto-

das. Ela tinha as ancas lar-
gas, lembrando o formato
do travelling block.  2.  Deve
seu  nome   a  uma  boneca
usada numa   festa  folcló-
rica  na  Bahia  (Reizado) e
que  em  muito  se  parecia
com  a  peça  do guidaste.
Completação – Serviço re-
alizado logo após a perfu-
ração de um poço, com ob-
jetivo de iniciar a produção
de petróleo ou de gás.
Coqueamento – Processo
para obtenção de coque,
produto sólido, negro e
brilhante, obtido por cra-
queamento de resíduos
pesados, essencialmente
constituído por carbono, e
que queima sem deixar
cinzas. Bom combustível
para metalurgia e indús-
tria de cerâmica.
Craqueamento – Transfor-
mação por ruptura (cracking,
quebra) de moléculas gran-
des em moléculas meno-
res. Utilizado para trans-
formar óleos pesados, de
pequeno valor, em deriva-
dos de petróleo mais leves,
como GLP e nafta, produ-
tos de maior valor.

D
Derivados claros – Desig-
nação de alguns derivados
de petróleo, entre os quais
a gasolina, o querosene e
o diesel. São líquidos e
pouco viscosos.
Derivados escuros – De-
signação de alguns deri-
vados de petróleo, entre
os quais o óleo combustí-
vel e o asfalto. Possuem
alta viscosidade.
DTM – Mudança. Petroleiro

não faz mudança, faz DTM
– desmontagem, transpor-
te e montagem da sonda
Ducineca – Do inglês goose
neck. Manobra feita com
uma mangueira durante
um combate a incêndio,
que dá a esta a forma cur-
va de um pescoço de cis-
ne.

E
Estação de bombeamento
– Conjunto de equipa-
mentos destinados a
transmitir energia mecâ-
nica ao fluido (petróleo ou
derivados) para permitir
seu deslocamento ao lon-
go dos dutos.

F
Fargel – Farinha de man-
dioca.
Folhelho – Rocha argilosa
folheada e impermeável.
Folhelho betuminoso –
Folhelho impregnado com
betume. Xisto.

G
Gasoduto – Conduto que
permite o transporte de
grandes quantidades de
gás a grandes distâncias.

H
Homem de área – Funcio-
nário encarregado da lim-
peza e de pequenos servi-
ços em uma sonda.
Hulha – Carvão mineral,
carvão de pedra.

J
Jaqueta – Estrutura sub-
marina.
Jerônimo – Carrinho atre-
lado a um cabo de aço,
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mar para transformar
óleo produzido.

N
Navio-cisterna – Navio
utilizado para armazena-
mento da produção de pe-
tróleo.
Navio mineropetroleiro –
Navio destinado ao trans-
porte de minério e petróleo.
Navio-petroleiro – Navio
destinado ao transporte
de petróleo e derivados.
Navio-sonda – Navio do-
tado de equipamentos
que permitem a perfura-
ção ou a completação de
um poço submarino.

O
Oleoduto – Sistema cons-
tituído de tubulações e es-
tações de bombeamento,
destinado a conduzir pe-
tróleo ou seus derivados
líquidos.

P
PA – Plataforma auto-ele-
vatória para atividades
marítimas de baixa pro-
fundidade.
Pê-barra – Substituto. O
interino, quando assina
um documento no lugar
do chefe, escreve: p/Fula-
no de Tal.
Plataforma auto-elevável
– Plataforma marítima
com três ou mais pernas
de tamanho variável, que
pode ser posicionada em
locais de diferentes pro-
fundidades, apoiando as
pernas no fundo do mar,
elevando-se acima da su-
perfície marítima.

Pica-pau – Sujeito tagare-
la e barulhento.
Plataforma continental –
Zona imersa que declina
suavemente, a começar
da praia até o talude con-
tinental.
Plataforma fixa – Platafor-
ma montada sobre estru-
tura fixa (jaqueta), que se
apóia no fundo do mar.
Plataforma semi-submer-
sível – Plataforma maríti-
ma com flutuadores, sem
apoio no solo submarino.
Poço surgente – Poço no
qual o petróleo sobe à su-
perfície espontaneamen-
te, em função da pressão
existente no reservatório.
Propaneiro – Navio desti-
nado ao transporte de deri-
vados de petróleo gasosos.
Prospecção – Método ou
técnica empregada para
localizar e calcular o valor
econômico de jazidas mi-
nerais.
Pusher – Ou tool pusher: en-
carregado de sonda, líder
da equipe de uma sonda.

Q
Quadro de bóias – Con-
junto de bóias para amar-
ração de um navio.

R
Refinação – Conjunto de
processos destinados a
transformar o petróleo
bruto em produtos adap-
tados às necessidades dos
consumidores.
Reserva – Volume de pe-
tróleo que ainda poderá
ser obtido como resultado
da produção de um reser-
vatório.

S
Segunda-feira (ou Sexta-
feira) – Tarreta de 10 kg.
SM – Sonda modulada, es-
pecialmente construída
para transportes difíceis.
Muito utilizada na selva.
Sonda – Equipamento uti-
lizado para realizar perfu-
rações.
Sondador – Profissional
encarregado da operação
da sonda terrestre ou pla-
taforma marítima.
SS – Sonda semi-submer-
sível. É uma plataforma
flutuante, que pode ope-
rar em grandes lâminas
d’água.

T
Talude continental – Pare-
de de declividade acentua-
da, que mergulha da extre-
midade da plataforma para
os abismos oceânicos.
Testemunhagem – Opera-
ção que consiste no corte
e na recuperação de um
cilindro de rocha do fundo
do poço.
Torrista – Profissional que
trabalha com manuseio
de tubos no alto da torre
da sonda.

V
Voadeira – Bote com mo-
tor de popa que é utilizado
no apoio logístico em ati-
vidades de pequeno porte
nos rios da Amazônia.

X
Xistoleiro – funcionário
que trabalha na Unidade
de Negócio de Xisto, em
São Mateus do Sul (PR).

(Baseado em informações dos funcionários da Petrobras e no livro O que é isso,
petroleiro?, de Marcus Gadelha.)
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1946 / 1950

Criação do Sindicato dos Oficiais de Náutica
da Marinha Mercante Nacional.

Edson Carvalho e Monteiro Lobato organizam
a Companhia de Petróleo do Brasil e desco-
brem jazida em Alagoas. (F1)
Criação do CNP (Conse-
lho Nacional do Petróleo).
Descoberta de óleo em
Lobato (BA). (F2)
Primeira descoberta de
óleo comercial de óleo
em Candeias (BA).

Governo fecha a Confederação Geral dos Tra-
balhadores do Brasil (CGTB).

Jorra petróleo no poço de Mataripe, Bahia. (F3)
Criação da Frota Nacional de Petroleiros, Fro-
nape. (F4)
Governo de Eurico Gaspar Dutra envia ao Con-
gresso o Estatuto do Petróleo: reservas pode-
rão ser exploradas pela iniciativa privada.
Sessão inaugural da Convenção de Defesa do
Petróleo na Associação Brasileira de Impren-
sa (ABI – RJ).
Criação do Centro de Estudos e Defesa do Pe-
tróleo e da Economia Nacional (Cedpen), que
faz oposição ao Estatuto do Petróleo.
Primeira passeata da campanha “O Petróleo
É Nosso!”

1951 / 1954
Extinção do atestado de ideologia exigido do
trabalhador para se candidatar a dirigente
sindical.
Criação, na Bahia, da Associação Profissional
dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo.

O deputado Billac Pinto (UDN – MG) apresen-
ta emenda propondo criação da Empresa Na-
cional de Petróleo, com monopólio estatal.
Vargas envia ao Congresso o Projeto 1516 para
a criação de uma empresa petrolífera, a Pe-
trobras.
Começa a funcionar a Refinaria de Mataripe
(BA).
Criação da Petrobras – Lei nº 2004, de 3 de
outubro de 1953, de autoria do deputado Eu-
zébio Rocha. (F5)
Em agosto de 1954, a Petrobras começa a ope-
rar, depois de incorporar as Refinarias de Ma-
taripe e Cubatão, a Fronape e o Oleoduto San-
tos–São Paulo, que pertenciam ao CNP.

1954 / 1955
Petróleo e derivados representam 45% do
consumo de energia no país. (F6)
Jorra petróleo em Nova Olinda, Médio Ama-
zonas.

1930 / 1945

F4

F3

F5

F6

F1

F2
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1956

O presidente Juscelino Kubitschek visita Ma-
taripe e inaugura o Oleoduto Catu–Mata–Can-
deias, na Bahia. (F7)
A Petrobras dá continuidade às negociações
do acordo Brasil–Bolívia de aproveitamento
do óleo e gás bolivianos.

1957
Inauguração do oleoduto que liga a Refinaria
de Mataripe ao Terminal Madre de Deus (BA).

1958
Criação da Associação dos Petroleiros de
Manguinhos (RJ) e fundação do Sindicato dos
Petroleiros de Cubatão (SP).

1960
Fundação do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Destilação e Refinaria de Petró-
leo de Mauá (SP).

Criação do Ministério das Minas e Energia
com jurisdição sobre a Petrobras.
Walter Link apresenta à Petrobras parecer
pessimista sobre a existência de reservas de
petróleo no Brasil. (F8)

Greve dos trabalhadores em Mataripe e gre-
ve dos trabalhadores em  Cubatão.
OIT aponta más condições de trabalho nas
refinarias brasileiras. Empregados da Reduc
(RJ) fundam a Associação de Trabalhadores
da Indústria de Refino de Petróleo.
Fundação do Sindipetro Manaus.

Os técnicos Pedro de Moura e
Decio Oddone elaboram estu-
do sobre o potencial explorató-
rio no Brasil, revisando as con-
clusões pessimistas de Link e
abrindo perspectivas para novas descobertas.
Inauguração da Reduc – Refinaria Duque de
Caxias (RJ). (F9)

1962
Greve dos petroleiros na Bahia.
Criação do Comando Geral dos Trabalhado-
res (CGT).
Fundação do Sindipetro PA/AM/MA. (F10)
Fundação do Stiep (Sindicato dos Trabalha-
dores na Indústria da Extração do Petróleo
na Bahia).
Fundação da Associação dos Empregados da
Petrobras no Rio Grande do Sul (Aepergs).
Criação da Associação Profissional dos Tra-
balhadores nas Indústrias de Petróleo no Pa-
raná.

1963
Equiparação salarial dos petroleiros em to-
das as regiões do país.
Fundação do Sindipetro Rio Grande do Sul.

 Criado o Sindipetro Minas Gerais.
 Lançamento do manifesto pelo monopólio
integral e pela encampação das refinarias
particulares a partir de Capuava (SP).
Primeira greve na Recap.

Jorrou óleo em Carmópolis (SE). (F11)
Instituição do monopólio estatal da impor-
tação de petróleo e derivados.
Criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da Petrobras (Cenpes).

F7

F10

F9

Assinatura do Acordo de Roboré, entre o Bra-
sil e a Bolívia, sobre exploração de petróleo
no Brasil.

F11

1961
F8
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1971

1964
Fundação da Associação Profissional dos Tra-
balhadores na Indústria de Petróleo (CE).
O Sindipetro RS promove posse simbólica da
Refinaria do Rio Grande (Ipiranga).
Sindicatos são interditados, seus dirigentes
são presos e ocorrem 120 demissões em
Mauá.
O Exército ocupa várias refinarias.

João Goulart participa do Comício da Cen-
tral, encampando refinarias particulares.
Golpe militar afasta o presidente João
Goulart e suspende direitos políticos.
Congresso elege o Marechal Castelo Branco pre-
sidente; é revogado decreto de encampação.

 Lançamento do Plano de Expansão da Petro-
bras, com metas para até 1970.

Greve de fome entre os petroleiros do RS.

1966
Entra em funcionamento o Cenpes - RJ. (F12)
O campo de Miranga (BA) torna-se o maior
produtor de petróleo do país. (F13)

1967
Na Bahia, navio da Fronape explode no Te-
madre e 11 mil toneladas de óleo atingem
praias.
Criação da subsidiária Petroquisa, Petrobras
Química S.A.

1968
Ocorrem greves operárias em Contagem (MG)
e Osasco (SP).

Crise no Oriente Médio afeta tarifas do pe-
tróleo.
Começam a operar as Refinarias Gabriel Pas-
sos, em Betim (MG), e Alberto Pasqualini, em
Canoas (RS). (F14, F15)
Início dos levantamentos geofísicos da bacia
de Campos.

1969
Descoberta de petróleo no mar, no campo de
Guaricema (SE). (F16)
A Petrobras investe nas atividades offshore.

Assembléia da Opep prevê aumento de pre-
ços até 1975.
Criação da subsidiária Petrobras Distribuido-
ra, a BR. (F17)
Entra em operação a segunda fábrica de ga-
solina natural, em Candeias (BA).

F12

F13

F14

F15

F17

F16
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1972

Inauguração da refinaria de Paulínia – Replan
(SP). (F18)
Criação da Braspetro, Petrobras Internacional,
atuando na Colômbia, Iraque e Madagáscar.
Criação da Petroquímica do Nordeste – Cope-
ne, subsidiária da Petroquisa.
Incorporação da Refinaria de Manaus.

1973
Fundação do Sindipetro de Paulínia e Campi-
nas.

A Opep eleva preços, provocando o primeiro
choque do petróleo.
Metade da energia consumida no país pro-
vém do petróleo.
Petrobras anuncia descoberta de petróleo na
bacia de Campos, Rio de Janeiro. (F19)

1974
Fundação do Sindipetro Ceará. A Petrobras adquire a refinaria de Capuava

(Mauá-SP).
Descoberta do campo de Garoupa na bacia
de Campos (RJ).

1975
Decreto governamental institui o Programa
Nacional do Álcool. Permissão da exploração
de petróleo pela iniciativa privada, sob con-
tratos de risco. (F20)

1976
Criação da Petrofértil e da Interbras.
Braspetro descobre o campo de Majnoon, no
Iraque. (F21)

1977
Refundação do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Destilação e Refino de Petró-
leo de Mauá.
Criação do DNPP – Departamento Nacional
dos Petroleiros e Petroquímicos, ligado à Con-
federação Nacional dos Trabalhadores na In-
dústria.

Criação da Petrobras Mineração S.A., Petro-
misa.
Entra em operação a Refinaria Presidente Ge-
túlio Vargas, Araucária (PR).
Começa a produção de petróleo no campo de
Enchova.
Criação, na Petrobras, da Divisão de Enge-
nharia de Segurança e do Meio Ambiente –
Desema.

F18

F19

F20

F21
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1978
Petroleiros de Cubatão deflagram a Operação
Amnésia – crachás são “esquecidos” em casa.
Também realizam greve de fome por três
dias. (F22)
Greve de fome na Re-
finaria de Paulínia
(SP).

Descobrimento de gás natural em Juruá, Alto
Amazonas. (F23)

1979
Autorização para a instalação da primeira
fase da usina industrial do xisto.

1980
Criação da Associação dos Trabalhadores
Aposentados da Indústria de Destilação e Re-
finação de Petróleo de Cubatão, Santos e São
Sebastião – Astaipe.

Em 1980, com a revolução no Irã, os preços
do petróleo duplicam. A guerra com o Iraque
agrava a situação.
Entra em operação a Refinaria Henrique Lage,
em São José dos Campos, SP.

1981
Campanha Salarial Unificada – Sindipetros
de Mauá, Paulínia, Cubatão e São José dos
Campos.
Sindicatos realizam a 1ª Conferência Nacio-
nal das Classes Trabalhadoras (Conclat) em
São Paulo.

Instalação, em Manaus, do Distrito de Explo-
ração da Amazônia Ocidental.

1982
Petroleiros realizam greve de fome em Paulí-
nia, Cubatão, Mauá e Araucária.
Fundação da Associação Profissional dos Tra-
balhadores na Indústria de Destilação e Re-
finação do Estado do Rio Grande do Norte.
Fundação do Sindicato dos Petroleiros de São
José dos Campos.

O país constrói 19
plataformas fixas de
produção para lâmi-
nas d’água de até 170
metros. (F24)

1983
Petroleiros de Paulínia (SP) e Mataripe (BA)
realizam greve contra decretos-leis que atin-
gem trabalhadores de estatais. Os sindicatos
sofrem intervenção. (F25)
O Congresso Nacional das Classes
Trabalhadoras, em São Bernardo,
cria a CUT.  Em outro congresso,
na Praia Grande (SP), nasce a
CGT.

Opep reduz preço do petróleo, mantendo li-
mite de produção.
Instalação da primeira plataforma fixa no

campo de Namorado, bacia de Campos.

F22

F23

F25

Criação da Aspetro – Associação dos Petro-
leiros de São José dos Campos.

F24
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1984

Acidente na Plataforma de Enchova, com a
morte de 37 trabalhadores.
Fundação do Sindipetro do Rio
Grande do Norte. (F26)
No Ceará, bases se unificam
num único sindicato. Funda-
ção da Associação dos Petro-
leiros da Bacia de Campos.

Instalação, em São Sebastião (SP), do Centro-
Modelo de Combate à Poluição no Mar por
Óleo, o primeiro do país.

1985
Reintegração dos demitidos em Paulínia, Ma-
taripe, Duque de Caxias e Mauá.
Conquistada a aposentadoria especial aos 25
anos de serviço.
Criação da Federação Nacional dos Petroleiros.
Criação do Departamento Nacional dos Pe-
troleiros – DNP, no Rio de Janeiro.
Reintegração de 8 demitidos pelo governo mi-
litar, vinculados ao Sindipetro AM.
Marítimos que servem às plataformas param
em greve nacional.

Realização das únicas descobertas comerci-
ais feitas pelos contratantes de risco: gás na-
tural na bacia de Santos e óleo na parte ter-
restre da bacia Potiguar.
Descobrimento do campo de Marlim, na ba-
cia de Campos.

1986
Greve nacional contra o arrocho salarial. Criação do Programa de Inovação Tecnológi-

ca e Desenvolvimento Avançado em Águas
Profundas e Ultraprofundas (Procap).
Descobrimento de petróleo no rio Urucu (AM),
o primeiro em bacias paleozóicas. (F27)

1987
Vigília nacional da categoria por reposição sa-
larial. Exército ocupa refinarias do país.
2º Congresso Nacional dos Petroleiros em
Praia Grande (SP). É extinto o DNP e criada a
Federação Petroleira.
1º Encontro Nacional dos Petroleiros da CUT,
em Curitiba (PR). Após o encontro, nascem
duas entidades que dividem a categoria: o
DNP-CUT e a Fenape.

1988
Realizado em São Paulo o Encontro Nacional
do DNP-CUT, chamado de 3º Congresso Na-
cional dos Petroleiros, que aprova a Campa-
nha Salarial Unificada.
Segunda greve nacional dos petroleiros. Pri-
meira vez que Ceará e Rio de Janeiro aderem.
Greve nacional de 10 dias. Reajuste obtido de
15%.

Petrobras supera seu recorde, produzindo a
492 metros no campo de Marimba, bacia de
Campos.
A empresa passa a utilizar os
Estudos de Impacto Ambiental.
(F28)
Criação do núcleo de explo-
ração da bacia do Paraná.

F26

F27

F28

Fundaçao do Sindipetro de São Paulo
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1989
A CUT e a CGT convocam greve geral contra
as medidas econômicas do governo.
Fundação do Sindipetro PE – Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Petróleo do
Estado de Pernambuco.
Fundação do Stiep ES – Sindicato dos Traba-
lhadores na Indústria de Exploração, Perfu-
ração, Extração e Produção de Petróleo no Es-
pírito Santo.
Fundação da Federação Nacional dos Petro-
leiros, seguindo decisão do Encontro Nacio-
nal dos Petroleiros de 1987.
Realizados o 1º Congresso do DNP-CUT e o 4º
Congresso Nacional dos Petroleiros, em São
Paulo.
Greve em S. J. Campos pelo turno de seis horas

Crise no Proálcool leva Petrobras a rever sua
produção de gasolina.
Derramamento de óleo no terminal de An-
gra dos Reis.
A questão ambiental é um dos fatores de
maior repercussão na indústria do petróleo.
(F29)

1990
Greve Nacional dos Petroleiros pede reinte-
gração de demitidos e reajuste salarial.
5º Congresso Nacional dos Petroleiros, em
Campinas (SP).

Conselho Nacional do Petróleo é extinto.
Guerra Iraque–Kuwait aumenta o preço do
petróleo.
Decreto extingue Petromisa e Interbras.

1991
Março: greve de 24 dias, com paralisação de
7 das 11 refinarias do país. (F27)
Setembro: greve nacional de 11 dias, com
ocupação nos terminais de Alemoa (SP) e de
Temadre (BA).

A Petrobras atinge recorde mundial de pro-
fundidade no campo de Marlim, bacia de
Campos.
A OTC (Offshore Technology Conference) ele-
ge a Petrobras empresa líder em tecnologia
para exploração e produção em águas profun-
das.
Descobrimento do campo de Barracuda, na
bacia de Campos.

1992
1º Congresso Nacional dos Trabalhadores do
Sistema Petrobras, em MG.

Petrobras recebe o prêmio “Destinguished
Achievement Award” da OTC, o maior do se-
tor petrolífero mundial, pela contribuição tec-
nológica na produção em águas profundas.
(F31)
Entra em produção um poço do Sistema-Pi-
loto de Marlim, sob lâmina d’água de 781 me-
tros, novo recorde mundial.
Implantação do Processo Petrobras de Meio
Ambiente, Qualidade e Segurança Industrial.
(F32)

F32

F31

F29

F30
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1993
Criação da Federação Única Cutista – Petro-
leiros (FUC-P) no Congresso Nacional dos Pe-
troleiros.

Completando 40 anos de existência, a Pe-
trobras atinge a produção diária de 668.300
barris.
Acordo entre a Petrobras e a Yacimentos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prevê o
suprimento de gás natural ao Brasil por 20
anos a partir de 1996.

Greve nacional dos petroleiros. (F33)
A FUC-P dá origem à FUP.

1995
Início da greve mais longa dos petroleiros.
Categoria reivindica cumprimento do acordo
assinado em 25/11/94. Demitidos chegam a 59.
O presidente Fernando Henrique ordena ocu-
pação de refinarias pelo Exército.
FUP indica o fim da greve. TST ordena reten-
ção das mensalidades sindicais como paga-
mento de multa pelo descumprimento de
decisão judicial.
Greve de ocupação na RPBC em Cubatão.

Governo mantém monopólio da União, mas
permite a contratação de empresas estatais
ou privadas para realização de atividades no
setor petrolífero.

1996
Criação da Agência Nacional do Petróleo, ór-
gão regulador do setor e das concessões para
exploração em mercado aberto.
Produção ultrapassa os 800 mil barris/dia.
Descobrimento do campo de Roncador, ba-
cia de Campos.
Assinatura dos contratos definitivos da com-
pra e venda de gás boliviano entre a Petro-
bras e a YPFB e para construção do Gasoduto
Bolívia–Brasil–Gasbol.

1997
Cai o preço do petróleo no mercado mundial.
Governo institui a flexibilização do monopó-
lio estatal do petróleo, estabelecendo a aber-
tura do setor.
Produção passa de 1 milhão de barris/dia com
a operação de três novas plataformas na ba-
cia de Campos.
A empresa recebe o Prêmio Mauá pelo relaci-
onamento com os acionistas e a transparên-
cia de informações no mercado de capitais.

1998
Realização do Congresso Estadual dos Petro-
leiros em São Sebastião (SP).
Delegados aprovam a criação do Sindicato
Unificado dos Petroleiros de São Paulo.
Petroleiros da Paraíba são incorporados ao
Sindipetro Pernambuco.

A Petrofértil passa a se chamar Petrobras Gás
S.A., Gaspetro.
Criação da Petrobras Transporte S.A., Trans-
petro.
Descobrimento do campo gigante de gás de
San Alberto, na Bolívia.

F33

Senado aprova anistia aos punidos pela gre-
ve e abole as multas aos sindicatos.
Criação na Bahia do SUP – Sindicato Único
dos Petroleiros. (F34)

Unificação do SUP com o Sindicato dos Quí-
micos da Bahia

F34
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1999
A Petrobras participa da primeira licitação de
concessão de blocos exploratórios promovi-
da pela ANP.
Inauguração da primeira etapa do gasoduto
Brasil–Bolívia. (F35)
Descobrimento do campo gigante de gás de
San Antonio, na Bolívia.
Primeira investida da Petrobras no downstream
internacional com a compra das Refinarias
de Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba na,
Bolívia.

2000
Chapa apoiada por Sindipetros e FUP vence as
eleições para o Conselho Curador da Petros.

Lançamento do Comércio Eletrônico, permi-
tindo interação com o cliente através de uma
rede na internet. (F36)
Vazamento de óleo na Baía de Guanabara.
Vazamento de óleo no rio Iguaçu, no Paraná.

2001
Acidente na P-36, a maior plataforma de pe-
tróleo do mundo, vitima 11 trabalhadores.
Greve dos petroleiros reduz a produção na
bacia de Campos e corte de rendição nas refi-
narias, terminais e unidades administrativas.

2002
Fernando Henrique Cardoso veta anistia aos
petroleiros demitidos em 1995.
Definição do estatuto do Sindipetro Unifica-
do de São Paulo.
Aprovação da unificação do Sindipetro São
Paulo, por plebiscito, com  90%, dos trabalha-
dores de Mauá, Campinas e São Paulo.
Posse da primeira diretoria do Sindipetro Uni-
ficado de São Paulo, com 90% de aprovação
dos trabalhadores. (F38)

A bacia de Campos é responsável por 80% da
produção do país.
O campo de Jabuarte (ES) supera as expecta-
tivas da Petrobras de produção de até 15 mil
barris/dia.
Aquisição da Pecom e da Petroleo Santa Fé,
na Argentina. (F39)

2003
A Petrobras comemora 50 anos, firmando-se
como uma das empresas de maior sucesso
no Brasil e a maior do setor petrolífero da
América Latina.
Lançamento do programa Fome Zero da Pe-
trobras

Marcha dos Cem mil trabalhadores em Bra-
sília.
Ano marcado por lutas em todo o país por
uma jornada de trabalho mais justa.

F35

Petrobras recebe prêmio OTC pelo desenvol-
vimento da produção em águas profundas,
campo de Roncador, bacia de Campos.
Descobrimento de acumulação de petróleo
no litoral do Espírito Santo.
Todas as unidades operacionais receberam
certificados de preservação do meio ambien-
te, o ISO 14001, e de segurança operacional e
saúde, BS 8800 ou OHSAS 18001.
A termelétrica da Fafen, na Bahia, é a primei-
ra usina com participação da Petrobras.
Primeira experiência em distribuição fora do
Brasil, com a inauguração do primeiro posto
de gasolina com a marca Petrobras na Bolí-
via. (F37)
Aquisição da EG3 na Argentina.

F37

F39

F36

F38
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Relação de depoentes
Aldo Varisco – p. 49
Alex de Souza Barcelos – p. 79, p. 81
Anselmo Ernesto Ruoso Junior – p. 30
Antônio Carlos de Souza Spinelli – p. 121
Antônio Carlos Spis – p. 152
Antonio Kydelmir Dantas de Oliveira – p. 122
Aparecido Roberto Bugati – p. 65
Arivaldo Coelho da Costa – p. 110
Armando Ramos Tripodi – p.20
Arnoldo A. da Costa Filho – p. 46
Arnoldo Alexandre da Costa Filho – p. 31
Arnoldo Bezerra Barros – p. 145
Ary Correia de Oliveira – p.83
Benedito Leite Borges – p. 138, 142
Carlos Eugenio Barbosa de Albuquerque – p. 114
Carlos Sá Pereira – p. 148
Carlos Sant´Anna – p. 88
Carlos Tadeu da Costa Fraga – p. 84
Carlos Wieland Kirsten – p. 32, p. 43
Claudecir Flores – p. 33, p. 153
Cláudio Castejon – p. 161
Cláudio Silva Barcelos – p. 87
Dalberto Tomaz da Silva – p. 40
Décio Fabrício Oddone da Costa – p. 159
Demetrio Vilagra – p.
Dilza Aurilene Machado da Costa – p. 109
Edson Tibana – p. 147
Eduardo Machado de S. Araújo – p. 73
Edvaldo dos Santos – p.65, p. 68
Elizabeth Bercial – Frases
Eudes Pacheco – p.67, p.70, p.71
Eugênio Antonelli – p. 108, p. 124
Fátima Maria Oliveira Viana – p. 119
Fernando Cândido Felix – Frases
Francisco Alves de Queiroz Neto – p 121
Francisco Bispo da Silva – p. 113
Francisco de Paula Garcia Caravante – p. 72, p. 91
Francisco Silva Bezerra de Deus – p. 120
Geraldo Leal p. 118
Geraldo Lúcio Góis Cruz – p. 50
Geraldo Maio do Nascimento – p. 122
Geraldo Murilo Nepomuceno – p. 34
Germino Borges dos Anjos – p. 106
Gilberto Ribeiro da Fonseca – p. 41
Gonçalo Santos de Melo – p . 111, p. 115, p. 119
Gualter Alves Coelho – p. 160
Heitor Manuel Pereira – p.21

179
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Helio Fernando de Paula – p. 79
Hélio Lins Marinho Falcão – p. 136, p. 160
Helmut Adamavicius – p. 66
Heraldo Raimundo Pinto Pamplona – p. 111
Iramara Nogueira – p. 92
Irani Carlos Varella – p. 92
Ismar Machado dos Santos – p. 141
Itamar José Rodrigues Sanches – p. 64
Ivandro Kolling – p. 144
Jacó Bittar – p 74
João Antonio de Moraes – p. 155
João Antonio Gavlak – p. 35, p. 45
João Beniz Neto – p.137
João Percy Hohmann – Frases
Joaquim Paes Barreto de Andrade – p. 29, p.35, p. 39
José Arnildo Teixeira Corrêa – p. 139
José Augusto Zangrandi da Rocha – p. 110
José Carlos Andraus – p. 113
José Carlos Corona – p 72, p. 73
José Carlos Laurindo de Farias – p. 112
José de Freitas Ribeiro – p. 109, p.112, p. 117
José dos Santos Silva – p. 86
José Eduardo Dutra – p. 93
José Francisco Barreto Sobral – p. 117
José Francisco Gomes – p. 118
José Geraldo Furtado Ramos – p. 82
José Lima de Andrade Neto – p. 154, p. 162
José Pedro Moura dos Santos – p. 85
José Torres – p. 76, p.77
Laerth Ignácio Magalhães – p. 81
Lorentino Api – p.28
Luis Eduardo Aledo – p. 73
Luis Fernando de Oliveira Gutman – p. 91
Luis Gonzaga de Medeiros – p. 68
Luiz Alberto Verri – p. 70
Luiz Antonio Cantor Magnani – p. 46
Luiz Leopoldo Chagas Brasil – p.86
Manoel Peres de Lima – p. 138
Marcelo Joecil da Rosa – p. 155
Márcio Ricardo Marinho – p. 43
Maria Augusta Tibiriçá – p. 18
Maria do Carmo Dutra – p. 70
Maria Elisabete Yang – p. 29
Marília da Silva Pares Regali – p. 83
Mario Luiz do Nascimento – p. 39
Maurício Alvarenga – p. 84
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Mauricio França Rubem – Frases
Mauro da Costa Mendes – p. 154
Mauro Roberto da Costa Mendes – p. 146
Moacir Taparo – p. 71
Natálio Laurindo Roncada – p.38, p.153
Nelson Menezes Teixeira – p. 140
Ney Tadeu Araújo Machado – p. 45
Nilson de Lima Jucá – p . 143
Odilon Oscar Sottomaior Macedo – p. 44
Orfila Lima dos Santos – p. 126
Osvaldo Luiz Queiroga da Fonseca – p.85, p. 87
Oswaldo João Jasinski – p. 37
Paulo César Paim de Oliveira – p. 162
Paulo de Tarso Araripe – p. 108
Paulo Roberto Cequinel – p. 47
Pedro Benedito Santana – p. 69
Rafael Schettini Frazão – Frases, p. 150
Reinhold F. M. W. Schöpke – p. 80
Ricardo Amancio da Silva – p. 89
Roberto Villa – Frases, p. 96
Rodrigo de Azevedo Barbosa – p. 135, p.143
Roni Anderson Barbosa – p. 42
Rubens Antonio Zatta – p. 28, p. 47
Rubens Ricardo Bohlen – p.32
Rui Guilherme Fanjas Rossi – p. 134, p. 139
Salim Armando – p. 89, p. 106
Sidney Roos – p. 116, p. 120, p. 161
Sinésio Pereira dos Santos – p. 20
Sólon Guimarães Filho – p. 78
Valdir Alberto Costa Santos – Frases
Vanda Lucia Motta – p.76
Venâncio Monteiro Garcia Castro – Frases
Vicente Elmo Alexandre Brasil – Frases
Wagner Freire Oliveira e Silva – p. 161
Wagner Lima – p. 162
Waldemar Levy Cardoso – p. 82
Waldyr Alberto Costa Santos – p. 148
Wallace Byll Pinto Monteiro – p. 142
Walter Fernandes Machado Júnior – p. 66, p. 77
Wilson Santarosa – p.88, p. 94
Yvan Barreto de Carvalho – p. 107

Veja todos os depoimentos na íntegra acessando o Centro de
Memória Virtual dos Trabalhadores:
www.http://memoria.petrobras.com.br
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Sinésio Pereira dos Santos, RJ,
2003, foto Rosa Gauditano.

P.21 Foto do depoente Heitor
Manuel Pereira, RJ, 2003, foto
Rosa Gauditano / Foto amostra
de óleo, Jorge Rosemberg,
Urucu, AM, 2003.

P.28 Cartão de identificação,
Acervo do depoente Rubens
Antonio Zatta / Foto do
depoente Lorentino Api,
Araucária, PR, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.29 Foto da depoente Maria
Elisabete Yang, Araucária, PR,
2003, foto Rosa Gauditano.

P.30 Assembléia na Repar,
Araucária, PR, 1991, foto
Ronaldo Silva Baltazar, Acervo
Sindipetro PR/SC.

P.31 Escavação de jazida de
xisto, São Mateus do Sul, PR,
1960, Acervo UN- SIX.

P.32 Chaveiro comemorativo
Repar, Acervo do depoente
Francisco Carlos Ribeiro / Foto
do depoente Carlos Wieland
Kirsten, Araucária, PR, 2003,
foto Rosa Gauditano.

P.33 Foto do depoente Claudecir
Flores, Araucária, PR, 2003, foto
Rosa Gauditano / Tanque de
armazenamento Repar,
Araucária, PR, 1972, Acervo
REPAR.

P.34 Foto do depoente Geraldo
M. Nepomuceno, Araucária, PR,
2003, foto Rosa Gauditano.

P.35 Carteira de identificação,
Salvador, BA, 1977, Acervo do
depoente Joaquim P. Barreto de
Andrade.

P.36 Dirigentes sindipetro PR/SC
durante greve, Araucária, PR,
1991, Acervo Sindipetro PR/SC.

P.37 Vista aérea da SIX e São
Mateus do Sul, PR, 1985, Acervo
UN- SIX.

185

Créditos iconográficos
P.6 Perfuração de poço em
Bofete, SP, 192(?), BIPetrobras
Hp00000478.

P.7 Homens trabalhando na
plataforma P-17 (SS-22) em
Luanda, Angola, 1985,
BIPetrobras Hd00000477.

P.8 Casal de ararajuba, Jardim
Zoológico, RJ, 1999, Foto José
Caldas. BIPetrobras
Ha00005328.

P.10 Anúncio 16 anos da
Petrobras, 1969, Acervo
depoente Celso Luiz Mansur.

P.13 Selo Getúlio Vargas, Acervo
pessoal Adriano Gomes dos
Santos, RJ, Petrobras / Monteiro
Lobato em visita à sonda Wirth,
BIPetrobras Hn00000419, São
Pedro, SP, anos 20.

P.14 Documentos pessoais de
Décio Saverio Oddone, RJ, déc.
de 30, acervo depoente Décio F.
Oddone da Costa.

P.16 Crianças - Horta
Comunitária, 2000, BIPetrobras
/ Cinema Odeon, RJ, 2000,
BIPetrobras d000004571

P.17 Atleta - Projeto Força
Olímpica, Brasília, DF, 2002,
BIPetrobras d0000006742 /
Crianças no projeto Tamar, BA,
s.d., BIPetrobras N000000367 /
Grupo Corpo, s.l., 2000,
BIPetrobras D0000006843.

P.18 Convenção Nacional de
Defesa do Petróleo, RJ, 1948,
Acervo depoente Maria
Augusta Tibiriçá / Foto da
depoente Maria Augusta
Tibiriçá, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.19 Maria Augusta Tibiriçá e
Barbosa Lima Sobrinho na ABI,
RJ, 1998, Acervo da depoente
Maria Augusta Tibiriçá.

P.20 Getúlio Vargas na Refinaria
de Mataripe, BA, 1952,
BIPetrobras / Foto do depoente
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P.38 Foto do depoente Natálio L.
Roncada, Araucária, PR, 2003,
foto Rosa Gauditano / Cartaz
Congresso Defesa do Petróleo,
RJ, 1955, Acervo de Maria
Augusta Tibiriçá / Landfarming,
Araucária, PR, s.d., Acervo
REPAR.

P.39 Operadores no painel de
controle de processos, Repar,
Araucária, PR, 1980, Acervo
REPAR.

P.40 Foto do depoente Dalberto
Tomaz da Silva, Araucária, PR,
2003, foto Rosa Gauditano /
Unidade de Craqueamento
,Repar, Araucária, PR, s.d.,
Acervo REPAR.

P.41 Time da Repar, Araucária,
PR, 1978, Acervo do depoente
Gilberto R. Fonseca / Agência
Estado – Banco de Imagens
Mazzaropi / Empregados em
frente a Repar, Araucária, 1975,
Acervo do depoente Gilberto R.
Fonseca.

P.42 Funcionários da Repar
trabalhando na limpeza do rio
Iguaçu, Araucária, PR, 2000,
Acervo REPAR / Foto do
depoente Roni Anderson
Barbosa, Araucária, PR, 2003,
foto Rosa Gauditano.

P.43 Boletim do Sindipetro PR/
SC, Curitiba, PR, 2000, Acervo
Sindipetro PR/SC .

P.44 Clips Petrobras, Araucária,
PR, déc. 70, Acervo do depoente
Francisco Carlos Ribeiro / A
Gazeta do Povo, Curitiba, PR,
2000, Acervo Biblioteca
Municipal de Curitiba / São
Francisco de Assis, Araucária,
PR, s.d., Acervo REPAR.

P.45 Área em frente a Repar,
Araucária, PR, s.d., Acervo do
depoente João A. Gavlak.

P.46 Foto do depoente Luiz
Antônio C. Magnani, Araucária,

PR, 2003, foto Rosa Gauditano /
Unidade de Destilação da SIX,
São Mateus do Sul, PR, s.d.,
Acervo UN- SIX .

P.47 Assembléia na Repar,
Araucária, PR, 1988, Acervo
Sindipetro PR/SC.

P.48 SIX, São Mateus do Sul, PR,
1997, Acervo UN- SIX.

P.49 Foto depoente Aldo Varisco,
RJ, 2003, foto Rosa Gauditano /
Escavação de xisto, São M. do
Sul, PR, s.d., Acervo SIX.

P.50 Assembléia na Refap,
Canoas, RS, 1985, Acervo
Sindipetro RS./ Foto do
depoente Geraldo Lúcio Góis
Cruz, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.64 Pichação em Campinas, SP,
1983, Acervo Depoente Jacó
Bittar/ Foto do depoente Itamar
José Rodrigues Sanches, SP, foto
Fernando Bogo.

P.65 Foto do depoente Edvaldo
dos Santos, Paulínia, SP, 2002,
foto Rosa Gauditano.

P.66 Foto do depoente Helmut
Adamavicius, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano / Esferas de GLP,
Paulínia, SP, s.d., BIPetrobras
D0000006613 / Foto do depoente
Walter F. Machado Júnior, RJ,
2003, foto Rosa Gauditano.

P.67 Inauguração Replan,
Paulínia, SP, 1972, s/autoria,
BIPetrobras Hp00000039 / Foto
do depoente Eudes Pacheco,
Paulínia, SP, 2002, foto Rosa
Gauditano.

P.68 Brigada de Incêndio na
Replan, Paulínia, SP, 1990, Foto
Jônio Machado, BIPetrobras
D000001131.

P.69 Foto do depoente Pedro
Benedito Santana, Paulínia, SP,
2002, foto Rosa Gauditano.
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P.94 e 95 Acervo Sindipetro
Unificado São Paulo – regional
Campinas (boletim)

P.95 Foto do depoente Wilson
Santarosa, s.d., Acervo
Sindipetro Unificado São Paulo/
Campinas.

P.96 Roberto Villa posse - diretor
comercial, RJ, 1992, Acervo
depoente Roberto Villa.

P.97 Comemoração 20 anos de
Engenharia Básica, RJ, 1997 e
Posse como diretor industrial,
RJ, 1989, Acervo depoente
Roberto Villa.

P.98 Edifício sede (Edise), RJ,
1997, BIPetrobras D000002593 /
Construção do Cenpes, RJ,
197(?), autoria desconhecida,
Hn00000360.

P.99 Navio tanque, baía de
Guanabara, RJ, 1989, BIPetrobras
D000001616.

P.106 Refinaria de Mataripe,
Salvador, BA, 1951, Acervo
depoente Eugênio Antonelli.

P.107 Sonda-terra perfurando
poço DNPM-163, Lobato,
1939(?), BIPetrobras hp00000725
/ Foto do depoente Yvan Barreto
de Carvalho, BA, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.108 Plataforma que perfurou o
primeiro poço no mar, ES, 1968,
Acervo Depoente Paulo de Tarso
Araripe / Foto do depoente
Paulo de Tarso Araripe, BA, 2003,
foto Rosa Gauditano.

P.109 Foto da depoente Dilza
Orilene Machado da Costa, RJ,
2003, foto Rosa Gauditano /
Homens trabalhando em árvore
de natal, BA, 195(?), BIPetrobras
hp00000191.

P.110 Foto do depoente José
Augusto Zangrandi da Rocha,
RJ, 2003, foto Rosa Gauditano.

P.111 Torre de perfuração
operando em região de dunas,
MA, s.d., BIPetrobras
hn00000499 / Foto do depoente
Gonçalo Santos de Melo, BA,
2003, foto Rosa Gauditano

P.112 Foto do depoente José
Carlos Laurindo Farias, BA,
2003, foto Rosa Gauditano.

P.113 Foto do depoente José
Carlos Andraus, RJ, 2003, foto
Rosa Gauditano / Marco do
campo de Lobato, BA, 198(?),
BIPetrobras hd00000558 / Foto
do depoente Francisco Bispo da
Silva, BA, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.114 Foto do depoente Carlos
Eugênio Barbosa de
Albuquerque, BA, 2003, foto
Rosa Gauditano.

P.115 Trabalhadores em sonda
no campo de Candeias, BA,
1952, BIPetrobras hn00001078 /
Caboclo de lança do maracatu,
2002, foto João Maranhão,
Agência Lumiar.

P.116 Máquinário para
perfuração de poço, Mossoró,
RN, s.d., Acervo Depoente
Sidney Roos / Foto do depoente
Sidney Roos, Natal, RN, 2003,
foto Rosa Gauditano.

P.117 Foto do depoente José
Francisco Barreto Sobral, BA,
2003, foto Rosa Gauditano /
Extração de potássio, Aracajú,
SE, 197(?), BIPetrobras
hp00000204.

P.118 Foto depoente Geraldo
Leal, BA, 2003, Foto Rosa
Gauditano / Incêndio no campo
de Mapele, BA, 1960, Acervo UN-
BA.

P.119 Adesivo da Campanha de
Defesa da Petrobras e do
Monopólio, s.d., Acervo
Sindipetro RN / Foto do
depoente Fátima Maria Oliveira
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P.70 Foto da depoente Maria do
Carmo Dutra, Paulínia, SP, 2002,
foto Rosa Gauditano.

P.71 Funcionários do SAC, RJ,
s.d., BIPetrobras Dig00981.

P.72 Replan, Paulínia, SP, s.d.,
BIPetrobras D000000892 / Foto
do depoente José Carlos
Corona, Paulínia, SP, 2002, foto
Rosa Gauditano.

P.73 Foto do depoente Luis
Eduardo Aledo, Paulínia, SP,
2002, foto Rosa Gauditano.

P.74 Foto do depoente Jacó
Bittar, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.75 Assembléia dos petroleiros
Replan, Campinas, 1983, Acervo
Jacó Bittar.

P.76 Foto do depoente Vanda
Lúcia Mota, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.77 Foto do depoente José
Torres, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.78 Foto do depoente Sólon
Guimarães Filho, RJ, 2003, foto
Rosa Gauditano / Posse no
Serviço de Engenharia da
Petrobras, RJ, 1980, Acervo
depoente Solon Guimarães
Filho.

P.79 Foto do depoente Alex de
Souza Barcelos, RJ, 2003, foto
Rosa Gauditano.

P.80 Foto do depoente Reinhold
Francisco W. Schöpke, RJ, 2003,
foto Rosa Gauditano / Comício
da Central do Brasil, RJ, 1964, S/
autoria, BIPetrobras
Hp00000183.

P.81 Transporte na Reduc, RJ,
1961, Acervo depoente José
Torres.

P.82 Técnicos laboratório do
Cenpes, RJ,2000, foto Patrícia

Gouvêa, BIPetrobras
D000005414 / Foto do depoente
Waldemar Levy Cardoso, RJ,
2003, foto Rosa Gauditano.

P.83 Foto da depoente Marília da
Silva Pares Regali, RJ, 2003, foto
Rosa Gauditano.

P.84 Foto do depoente Carlos
Tadeu da Costa Fraga, RJ, 2003,
foto Rosa Gauditano.

P.85 Fotos dos depoentes
Osvaldo Queiroga da Fonseca e
José Pedro M. dos Santos, RJ,
2003, foto Rosa Gauditano.

P.86 Fotos dos depoentes Luiz
Leopoldo Chagas Brasil e José
dos Santos Silva, RJ, 2003, foto
Rosa Gauditano.

P.87 Navio Sonda NS-16, Bacia
de Campos, RJ, 2003,
BIPetrobras D0000007085 / Foto
do depoente Cláudio Silva
Barcelos, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.88 Foto do depoente Carlos
Sant’Anna, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.89 Campo de Garoupa,
Campos, RJ, s.d., BIPetrobras
Hd00001385. / Fotos dos
depoentes Salim Armando e
Ricardo Amâncio da Silva, RJ,
2003, foto Rosa Gauditano.

P.90 Manifestação acidente P-
36, RJ, 2000, Acervo Sindipetro
NF / Campo de Roncador, Bacia
de Campos, RJ, 1996,
BIPetrobras D0000007092.

P.91 Cartaz Contratos de Risco,
1975 acervo Comunicação
Institucional.

P.92 Fotos dos depoentes
Iramara Nogueira e Irani Carlos
Varella, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.93 Plataforma na Bacia de
Campos, BIPetrobras.
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Viana, Natal, RN, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.120 Foto do depoente
Francisco Silva Bezerra de
Deus, Natal, RN, 2003, foto Rosa
Gauditano / Homem
trabalhando no “jeremias” do
campo de Canto do Amaro,
Mossoró, RN, s.d., BIPetrobras /
Levantamento sísmico
experimental, s.d. Acervo
depoente Sidney Roos.

P.121 Foto do depoente Antônio
Carlos de Souza Spinelli, Natal,
RN, 2003, foto Rosa Gauditano /
Base do núcleo de produção de
Mossoró, RN, BIPetrobras
D000004706, Foto Geraldo
Falcão, Mossoró, RN, 2001.

P.122 Foto do depoente Geraldo
Maia do Nascimento, Natal, RN,
2003, foto Rosa Gauditano /
Recorte de Jornal “Petrobras
busca óleo que Mossoró usa nos
lampiões”, Acervo depoente
Geraldo Maia do Nascimento.

P.123 Refinaria Landulfo Alves,
Mataripe, BA, 2002, Acervo SMS
/ Edise, RJ.

P.124 Foto do depoente Eugênio
Antonelli, Salvador, BA, 2003,
foto Fernando Bogo / Carteira
funcional de Eugênio Antonelli,
década 50, Acervo depoente
Eugênio Antonelli.

P.125 “Sindipetro Jornal”,
Mataripe, BA, 1972, Acervo
depoente Eugênio Antonelli /
Refinaria de Mataripe, BA, 1951,
Acervo depoente Eugênio
Antonelli.

P.126 Foto do depoente Orfila
Lima dos Santos, RJ, 2003. foto
Rosa Gauditano / Inauguração
da Repar, Araucária, PR, 1978,
acervo pessoal do depoente.

P.127 Visita do presidente da
Petrobras à refinaria Duque de
Caxias, RJ, 1977, Acervo

depoente Orfila Lima dos
Santos.

P.133 Foto depoente Rui
Guilherme Fanjas, RJ, 2003, foto
Rosa Gauditano / Utilização de
pipoca de canjica para combate
a acidentes ambientais,
treinamento, Manaus, Acervo
Reman.

P.135 Equipe da Petrobras na
selva Amazônica, 1959, Acervo
depoente Rodrigo de Azevedo
Barbosa / Foto do depoente
Rodrigo de Azevedo Barbosa,
1958, Acervo Depoente Rodrigo
de Azevedo Barbosa

P.136 Equipe de gravimetria, rio
Urucu, AM, 1957, Acervo
depoente Rodrigo de Azevedo
Barbosa / Funcionários da
Copam, Manaus, AM, déc. 50,
Acervo REMAN.

P.137 Foto do depoente João
Beniz Neto, RJ, 2003, foto Rosa
Gauditano.

P.138 Foto do depoente Manoel
P. de Lima, Manaus, AM, 2003,
foto Jorge Rosemberg.

P.139 Foto do depoente José
Arnildo Teixeira Corrêa,
Manaus, AM, 2003, foto Jorge
Rosemberg.

P.140 Foto do depoente Nelson
Menezes Teixeira, Manaus, AM,
2003, foto Jorge Rosemberg.

P.141 Manifestação de
petroleiros na entrada da
Reman, AM, dec. de 90, Acervo
Sindipetro AM / Foto do
depoente Ismar Machado dos
Santos, Manaus, AM, 2003, foto
Jorge Rosemberg.

P.142 Boletins, AM, 1992, Acervo
Sindipetro AM / Foto do
depoente Wallace Byll P.
Monteiro, Manaus, AM, 2003,
foto Jorge Rosemberg.
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P.143 Construção do poço
flutuante da Copam, déc. 50,
Acervo REMAN, AM / Foto do
depoente Nilson de Lima Jucá,
Manaus, AM, 2003, foto Jorge
Rosemberg.

P.144 Foto do depoente Ivandro
Kolling, Jorge Rosemberg /
Construção da Copam – Reman,
Manaus, AM, década de 50,
Acervo REMAN.

P.145 Terminal Solimões, Coari,
AM, 2000, Acervo Petrobras –
Transpetro Coari / Foto do
depoente Arnoldo Bezerra
Barros, Manaus, AM, 2003, foto
Jorge Rosemberg.

P.146 Procissão do Círio de
Nazaré, Belém, PA, 2002, foto
Carlos Silva, Imapress / Foto do
depoente Mauro Roberto da
Costa Mendes, Manaus, 2003,
foto Jorge Rosemberg / Sonda-
terra em Urucu, AM, 1995, foto
Jônio Machado, BIPetrobras
N000000542.

P.147 Foto do depoente Edson
Tibana, Manaus, AM, 2003, foto
Jorge Rosemberg.

P.148 Foto do depoente Waldyr
Alberto Costa Santos, Manaus,
AM, 2003, foto Jorge Rosemberg
/ Foto do depoente Carlos de Sá
Pereira, Manaus, AM, 2003, foto
Jorge Rosemberg.

P.149 Sonda terra em Urucu,
2003. Foto Jorge Rosemberg.

P.150 Matéria da Revista Veja
“Petróleo: Sinal de Avanço”,
1988, Acervo depoente Rafael
Schettini Frazão.

P.151 Presidente Sarney
inaugura a produção em Urucu,
AM, 1988, Acervo Depoente
Rafael Schettini Frazão / Pólo
Araras, AM, Acervo UN-Bsol,
2003.

P.152 Grupo de sindicalistas
levam um jegue para frente do

TST, Brasília, DF, 1995, Acervo
depoente Antônio Carlos Spis.

P.154 Foto do depoente José
Lima de Andrade Neto, RJ, 2001,
Acervo pessoal do depoente.

P.155 Pedido de demissão
coletiva, Mauá, SP, 1995, Acervo
Sindipetro Unificado São Paulo
– regional Mauá / Manifestação
com dirigentes da FUP, Brasília,
DF, 1995, Acervo Antônio Carlos
Spis.

P.158 Inauguração da planta de
gás na Bolívia, BIPetrobras /
Cartazes - Acervo Comunicação
Institucional, RJ / Inauguração
da primeira etapa do gasoduto
Bolívia-Brasil, BIPetrobras.

P.159 Documentos que
pertenceram ao engenheiro de
minas Décio Saverio Oddone,
RJ, déc. de 30, acervo do
depoente Décio F. Oddone da
Costa.

P.160 Carteira Funcional
deAlteredo Gracez, Acervo
pessoal, 1979. Foto inauguração
Posto de gasolina Argentina.
BIPetrobras.

P.161 Plataforma em Angola ,
s.d./ Placa escrita em árabe,
Braspetro, s.d.,s.l. BIPetrobras

Linha do Tempo

P.168 – F1 - Monteiro Lobato e
outros durante visita a sonda
Wirth, BIPetrobras Hn00000415,
autoria desconhecida, São
Pedro, SP, 193_ / F2 – Oscar
Cordeiro diante do poço de
Lobato, BIPetrobras
Hp00000137, autoria
desconhecida, Lobato, BA, 1938
/ F3 - Homens trabalhando em
poço na região de produção da
Bahia, BA, 1952, BIPetrobras
Hn00000184 / F4 – BIPetrobras
Hp00000380, autoria
desconhecida, Holanda, 1959 /
F5 - Getúlio Vargas assinando a
Lei n. 2004, 1953, BIPetrobras
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Hd00000567 / F6 – cartaz mapa
e atividades de exploração,
Acervo Comunicação
Institucional, RJ

P.169 F7 – Trecho oleoduto
Candeias-Mataripe, 1952,
BIPetrobras Hp00000475/ F8 –
Capa do relatório , acervo
Pessoal Décio F. Oddone da
Costa / F9 – Inauguração do
oleoduto Rio-BH, BIPetrobras
Hn00000212, Duque de Caxias,
RJ, 1961 / F10 - Acervo
Sindipetro PA/AM/MA / F11 –
Marco do poço CP-1-SE –
Carmopolis, SE, 1966
BIPetrobras Hp00000134

P.170 – F12 BIPetrobras
Hn00000360, autoria
desconhecida, Rio de Janeiro, RJ,
197_ / F13 - cartaz , Acervo
Comunicação Institucional, RJ,
1967 / F14 - Inauguração Regap,
RS, BIPetrobras Hd00000652,
autoria desconhecida, Betim,
MG, 1968 / F15 – inauguração
Refap, BIPetrobras / F16 –
Equipe pioneira em
Guaricema,SE, 1968,
BIPetrobras Hp00000213/ F17 –
Bombas BR Distribuidora, s.d.
BIPetrobras Hd00001432

P. 171 – F18 - Inauguração da
Replan, Paulínia, SP, 1972,
BIPetrobras Hp00000038, / F19 -
BIPetrobras Hn00001458,
autoria desconhecida, Campos,
RJ, 197_ / F20 – Cartaz Contratos
de Risco, 1975,Acervo
Comunicação Institucional, RJ /
F21 - homens trabalhando no
Oriente Médio, s.d.,s.l.
BIPetrobras

P.172 – F22 - Acervo Sindipetro
Santos, Cubatão, São Sebastião
/ F23 - BIPetrobras Hn00000754,
Foto Carlos Oliveira, Juruá, AM,
1982 / Cartaz 1978, Acervo
Comunicação Institucional, RJ/
F24 – Cartaz 1982, Acervo
Comunicação Institucional, RJ /
F25 – Greve Replan, 1983,
Acervo Depoente Jacó Bittar

P.173 – F26 - Acervo Sindipetro
RN / F27 - BIPetrobras
Hn00001295, autoria
desconhecida, Urucu, AM, 1988
/ F28 – Cartaz, 1988, Acervo
Comunicação Institucional, RJ

P.174 – F29 – Projeto Tamar,
BIPetrobras/ F30 – greve ,Acervo
Sindipetro MG, Brasília, 1991 /
F31 – Premio OTC, BIPetrobras
D0000006271, Foto Geraldo
Falcão, Rio de Janeiro, RJ, 2001 /
F32 – cartaz, 1992, Acervo
Comunicação Institucional, RJ

P.175 – F33 - greve nacional,
Acervo Sindipetro MG, Betim,
MG, 1994 / F34 – Acervo
Sindicato Bahia

P.176 – F35 – inauguração
oleoduto Brasil-Bolivia,
BIPetrobras, 1999 / F36 -
BIPetrobras, /F37 – Posto
Petrobras Bolívia, 2001, BIP
CD83 FT15/ F38 – Posse da
primeira diretoria do Sindipetro
Unificado de São Paulo / F39 –
PECOM, BIPetrobras Dig00893

p.177 – 50 anos da Petrobras,
2003, Acervo Comunicação
Institucional, RJ
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Durante o período de outubro de 2002 a setembro de 2003, o
Museu da Pessoa, instituição especializada em memória oral,
foi contratado pela Petrobras para realização do projeto Me-
mória dos Trabalhadores Petrobras. O Museu da Pessoa colheu
42 depoimentos de história de vida; promoveu um encontro
de memória (comunicação); promoveu 7 cabines de captação
de depoimentos (Replan, 31; Repar, 33 ; Edise, 27; UN-BC Macaé,
32; Ediba-Salvador, 32;  UN-RNCE - Natal, 29; UN-Bsol - Manaus/
Urucu, 33), somando 272 entrevistas e 12 depoimentos temáti-
cos, centenas de fotografias e documentos pelo Brasil.
Essa primeira etapa de trabalho resultou na formação do em-
brião do Centro de Memória Petrobras, composto por uma vi-
deoteoca e referenciação de acervos e fontes, num Centro de
Memória Virtual e nesta publicação. O Almanaque é fruto des-
sa minuciosa e qualitativa pesquisa e preservação da memó-
ria da Petrobras, concebido para marcar os 50 anos da empresa
na voz daqueles que realmente ajudaram a construí-la, os tra-
balhadores. Uma história que é motivo de orgulho para todos
nós, brasileiros.
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