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“O Pré-Sal é
uma dádiva de Deus”

A

conteceu no Brasil
a maior descoberta
de petróleo dos últimos 30 anos. Foi
trabalho da nossa Petrobrás. É como um lago de
petróleo gigante debaixo
do fundo mar. Para chegar
lá os petroleiros vão furar
poços de até 8.000 metros
no fundo do mar. Os tubos
atravessarão uma montanha de sal. Por isso chama
PRÉ-SAL.
Essa riqueza vale hoje
14 TRILHÕES DE REAIS
se esse “lago” tiver 100
bilhões de barris do chamado ouro negro. O Brasil

será um dos maiores produtores e exportadores do
mundo.
Com esse dinheiro o
governo pode garantir o
atual Orçamento da Saúde durante 280 anos. Se
a verba for dirigida para
a educação o petróleo do
PRÉ-SAL pode sustentar as
despesas de 2009 durante
825 anos.
Dá para comprar 160
milhões de ambulâncias do
SAMU. As novas reservas
de petróleo possibilitam
construir 258 milhões de
casas populares. Ou 41 milhões de postos de saúde.

Grupo de Ciência Política da UNB (Alunos do CEF 01 do Paranoá assistindo o teatro)

“Vamos investir em
nossos filhos e netos,
no nosso futuro”

O

Presidente disse
que o PRÉ-SAL
é um passaporte para o futuro,
não é para torrar o dinheiro em bobagens. É para
investir na educação, na
cultura, na ciência, na
tecnologia e na defesa da
natureza. Acabar com a
pobreza. O PRÉ-SAL será
uma Poupança para dar
uma vida melhor para o

que nós temos de mais
precioso, os nossos filhos
e os nossos netos.
Para descobrir o PRÉSAL o governo Lula deu
toda a força à Petrobrás
porque confia em seus técnicos, em seus trabalhadores. Isso permitiu que a
empresa investisse dois bilhões de reais em pesquisa.
Cinco vezes mais que no
governo do FHC, do PSDB.

Tarsila do Amaral (Operários)

“Vamos aproveitar a
riqueza do petróleo,
que Deus nos deu,
para produzir mais
riqueza com o nosso
trabalho”.

M

as o Brasil não
pode virar apenas um vendedor
de petróleo. A exploração do PRÉ-SAL pode
gerar milhões de empregos
e ajudar a construir uma
economia poderosa.
Deveremos
exportar
o que vale mais, como a
gasolina, o óleo diesel, os
produtos petroquímicos e
outros. Vamos ter uma poderosa indústria petrolífera,
fortalecer a indústria naval
e transformar o Brasil num
dos maiores pólos mundiais
da indústria petroquímica.
Trazer o petróleo do
fundo da terra exige centenas de navios, muitas Plataformas de exploração no

mar, mais usinas siderúrgicas para produzir o aço dos
oleodutos, alem de sondas
para furar os poços e helicópteros para levar os petroleiros aos locais de exploração. Novas Refinarias e
novos Terminais portuários
também serão construídos.
Tudo isso pode e deve
ser produzido no Brasil para
criar empregos. E milhares
de vagas nas faculdades
porque precisaremos de
engenheiros, geólogos, químicos, economistas, eletricistas, mecânicos e outros
trabalhadores qualificados.
Sem falar nos professores,
nos médicos e nos enfermeiros para melhorar a
educação e a saúde.

“O petróleo e o gás pertencem ao povo brasileiro”

G
A Petrobras já extrai
petróleo do Pré-Sal
Navio-Plataforma
Cidade de São Vicente no
Poço de Tupi

arantir o PRÉ- SAL
para os brasileiros foi a primeira
determinação do
presidente aos seus auxiliares para preparar a nova
lei de exploração do petróleo no Brasil.
O país não pode perder a chance para melhorar a educação, a saúde,
a habitação, a cultura, o
lazer e tudo que o ser humano precisa. Para garan-

tir os interesses do Brasil
o presidente pediu o apoio
do povo.
“Quero convocar cada
brasileiro e cada brasileira
a participar desse grande debate. Trabalhadores,
donas de casa, lavradores,
empresários, intelectuais,
cientistas,
estudantes,
servidores públicos, todos
podem e devem contribuir
para que tomemos as melhores decisões”.

H

Mas é exatamente por
isso, por valer muito e ser
essencial para tanta coisa
que a disputa pelo petróleo
causou muitas atrocidades.
Para explorar o petróleo e
controlar seu abastecimento governos e empresas
provocaram guerras, golpes de estado assassinatos. Muito sangue, ganância e luta pelo poder.

A

Ilustração Bira

á mais de 150
anos o petróleo
proporciona alegrias e tristezas. É
uma matéria prima básica
de onde se obtém produtos
químicos, fertilizantes e defensivos agrícolas. E combustíveis para a indústria, o
gás de fogão, a gasolina, o
diesel, o querosene, o asfalto e muito mais.

A plataforma
(P-36) da
Petrobrás
afunda no
governo FHC
do PSDB.

s empresas estrangeiras de petróleo
e seus amigos no
Brasil declararam
guerra à Petrobrás e contra
a mudança da lei. Eles querem a lei do governo FHC e
do PSDB que entrega nosso
petróleo a preço de banana.
Mentem para esconder
seus objetivos. Fingem não
saber que todos os países
que têm grandes reservas
mudaram a lei para garantir o controle do Estado. As
multinacionais do petróleo
querem nosso PRÉ-SAL.
Hoje elas controlam
7% das reservas mundiais
contra os 77% que estão

com as empresas estatais
dos países exportadores de
petróleo.
Se depender dos inimigos da Petrobrás e do Brasil, o dinheiro do PRÉ-SAL
vai engordar os lucros dos
bancos e das multinacionais
do petróleo. Querem meter
a mão nos 112.000km2 da
área do mar brasileiro onde
está o PRÉ-SAL Essa é a
verdadeira razão do bombardeio contra a Petrobrás
nos jornais, nas revistas e
nas emissoras de radio e
televisão. Por isso inventaram até uma CPI contra a
Petrobrás, a empresa que
orgulha os brasileiros.

Propriedade das reservas mundiais
• Acesso às reservas é uma das principais questões
geopolíticas e fonte de conflitos no mundo
• Empresas Estatais controladas por Governos detém
77% das reservas mundiais de petróleo

Petróleo Reservas Mundiais
(1,24 trilhão de barris de óleo equivalente)

Multinacionais
do petróleo

Empresas
russas

Reservas de estatais e
privadas como sócias

Petróleo sob controle
das estatais 77%

Quem tem petróleo no mundo deixa sob o
controle de suas estatais, como a Petrobrás

No governo Lula a Petrobrás
voltou a investir,
aumentou a produção...
...abriu concursos para
contratação de funcionários, encomendou plataformas, modernizou e ampliou refinarias, além de
construir uma grande infraestrutura de gás natural e
entrar também na era de
biocombustíveis.
O governo popular

apostou e a empresa correspondeu. Com o trabalho,
a competência e a dedicação dos petroleiros a Petrobrás é o orgulho do país. É
a maior empresa do Brasil
e a quarta das Américas. A
Petrobrás vai investir mais
de 330 bilhões de reais nos
próximos quatro anos.

Petróleo para o resgate
da dívida social

Procure nossos sindicatos e
entre nessa luta
Secretaria da Campanha Nacional - campanhapetroleo@gmail.com - (11) 3104-6746
Federação Única dos Petroleiros - www.fup.org.br - (21) 3852-5002
Sindipetro Amazonas - (92) 3234-5262
Sindipetro Ceará - (85) 3238-6355
Sindicato do Ramo Químico e Petroleiro da Bahia - (71) 3444-1313
Sindipetro Duque de Caxias - (21) 3774-4083
Sindipetro Espírito Santo - (27) 3763-2640
Sindipetro Minas Gerais - (31) 2515-5555
Sindipetro Norte Fluminense - (22) 2765-9550
Sindipetro Paraná / Santa Catarina - (41) 3332-4554
Sindipetro Pernambuco - (81) 3463-8473
Sindipetro Rio Grande - (53) 3232-2877
Sindipetro Rio Grande do Norte - (84) 3211-4847
Sindicato Unificado dos Petroleiros SP - (11) 3255.0113
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Foto: Mônica Monteiro (Mais batalhões aderem ao projeto Esporte Seguro)

A

s reservas do PRÉSAL são grandes
mas um dia acabarão. Não queremos
que aconteça aqui o que
ocorre em países ricos em
petróleo e com o povo na
miséria. Ou onde as reservas acabaram e nada ficou,
como na Indonésia.
Precisamos aproveitar
cada barril e cada centavo
para investir no Brasil e na
melhoria da vida dos brasileiros. O FUNDO SOCIAL
será uma grande Poupança com o dinheiro do petróleo.
Os recursos do FUNDO SOCIAL serão gastos
com o combate à pobreza, com a educação, com
a cultura, com a ciência,
com a tecnologia e com a
defesa da natureza.
A exploração e o con-

trole do petróleo devem
estar nas mãos do Estado brasileiro por meio da
Petrobrás. Mas os trabalhadores querem mais. A
Federação Única dos Petroleiros (FUP), a Central
Única dos Trabalhadores
(CUT), a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil (CTB),
os sindicatos e todos os
movimentos sociais defendem:
Fim de todas as concessões para exploração
de petróleo por particulares.
Garantir uma Petrobrás forte e 100% estatal,
do povo brasileiro.
Sem você, sem a sua
participação e mobilização
o PRÉ-SAL não beneficiará
o futuro do Brasil e de sua
população trabalhadora.

