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Quadrilha de MiShell Temer e Pedro
Parente querem acabar com a Petrobrás
A política entreguista de MiShell Temer fragilizou a Petrobrás e toda a indústria nacional, com milhões de brasileiros
desempregados. Só nos últimos nove meses, a Petrobrás reduziu em 31% os investimentos no país, navios e plataformas
voltaram a ser encomendados no exterior, gerando emprego
e renda lá fora e o Pré-Sal foi aberto para as multinacionais.
O patrimônio
da Petrobrás está sendo colocado à venda
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A gasolina e o gás de cozinha estão mais caros com a liberação dos preços para atender ao mercado.

O patrimônio da Petrobrás está sendo colocado à venda com preços depreciados para atrair mais compradores.

Terceirizados estão sendo
Não vamos pagar
demitidos ou recontratados
conta do golpe
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BEM MENORES.
Agora, Parente quer que os trabalhadores paguem
com
salários bem menores
ISSO NÃO É PAPEL DE UMA ESTATAL. FORA PEDRO PARENTE!
E agora querem que os trabalhadores paguem a conta do Golpe.

49.217
59.128
121.000
123.266
146.826
155.267
176.810
211.566
260.474
295.260
291.606
328.133
360.372
360.180
291.074
158.076
117.555

a conta do Golpe. Com redução de direitos, não tem
As duasnão
rodadas de negociação com a PetroOs acordo.
números
mentem.
400.000
brás e subsidiárias reforçaram o que a FUP e seus sin350.000
A Atual
queralertando: a tentativa de desmonte
dicatosgestão
já vinham
300.000
economizar demitindo
do Acordo
Coletivo dos Trabalhadores não é por questerceirizados
e retirando
250.000
direitos.
tões financeiras e sim ideológicas. Não há qualquer
200.000
150.000
Em justificativa
apenas 2 anos
de
econômica
para a empresa afrontar os
Pedro Parente o número
100.000
petroleiros com uma proposta vergonhosa.
de terceirizados caiu
50.000
mais daOs
metade
do que e resultados financeiros comproindicadores
havia antes do Golpe.
vam que a Petrobrás continua sendo rentável e tem
condições de voltar a ser a empresa integrada de
energia,e que
gerava renda e emprego para o país. O
Com
de direitos,
tem acordo.
duas rodadas
negociação
subsidiárias
Osredução
números
nãonão
mentem.
A Asatual
gestãodequer
eco-com a Petrobrás
reforçaram o que a FUP e seus sindicatos já vinham alertando: a tentativa de desmonteesquartejamento
do Acordo Coletivo dos do Acordo Coletivo dos petroleinomizar
demitindo
terceirizados
retirando
De justificativa econômica para a
Trabalhadores
não é por questões
financeiras eesim
ideológicas.direitos.
Não há qualquer
empresa afrontar os petroleiros com uma proposta vergonhosa. Os indicadores eros
resultados
financeiros
está diretamente
associado ao projeto político e
acordo
com números da própria Petrobrás, de 2012 a
comprovam que a Petrobras continua sendo rentável e tem condições de voltar a ser a empresa integrada de
econômico
queestá
vem sendo imposto aos trabalhadoenergia,oque
gerava renda
e emprego para o país.
O esquartejamento
Acordo Coletivo
dos petroleiros
2016,
número
de trabalhadores
terceirizados
caiudo
vertidiretamente associado ao projeto político e econômico que vem sendo imposto aos trabalhadores brasileiros nesta
res brasileiros nesta conjuntura de golpe.
ginosamente,
de cerca de 360 mil para, aproximadamenconjuntura de golpe.
Vamos seguir na luta para que o Acordo Coletivo de
te, 117 mil. Ou seja, mais da metade da quantidade de
Trabalho tenha o tamanho que o trabalhador deseja.
funcionários deixaram a empresa.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Terceirizados da Petrobrás
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Fábrica de acidentes
Se para os gestores da Petrobrás, o desmonte dos efetivos
rendeu uma economia de R$ 12 bilhões, para os trabalhadores
resultou em mais insegurança, mais doenças, mais amputações,
mais queimaduras, mais mortes. Os gestores que tratam as “Regras de Ouro” como se fossem a grande redenção da companhia,
são os mesmos que subnotificam acidentes, fraudando o fisco.
São os mesmos que utilizam os códigos de Ética, Conduta e
SMS como ferramentas de assédio moral, enquanto protegem
os “amigos do rei” da lei por eles criadas, como aconteceu recentemente com o diretor de Governança, Risco e Conformidade,
João Adalberto Elek.
Na prática, as tais “Regras de Ouro” são mais uma forma dos
gestores tentarem transferir para o trabalhador a responsabilidade pela insegurança crônica que mata em média 16 trabalhadores por ano. O Sistema Petrobrás e o ACT são nosso maior
patrimônio, fruto de décadas de lutas históricas, conduzidas por
várias gerações de petroleiros. Não permitiremos nem o desmonte da empresa, nem do acordo. A luta continua!

A Cronologia
do Golpe
Pedro Parente é um presidente cheio de conflitos de interesses. Em 2011, assume a presidência da Bunge, uma empresa global focada no
agronegócio, alimentos e bioenergia. No ano seguinte, ele se reuniu com Dilma Rousseff anunciando que sua empresa iria investir na área de
fertilizantes. No entanto, ele reclamou da política de preços da Petrobrás, pois os combustíveis
estavam baratos e prejudicava as importadoras,
entre elas a própria Bunge.
Quatro anos depois, Pedro Parente assume
a presidência da Petrobrás, estabelecendo uma
nova política de preços para agradar o “Deus Mercado”. Em seguida, Parente anuncia que a empresa vai deixar de produzir fertilizantes e biocombustíveis e agora anuncia a venda das refinarias.
Não é mera coincidência. É puro golpismo!

MiShell e os Leilões do Pré-Sal

Expediente

quem firmou logo em seguida um Acordo de Cooperação,
com acesso aos ativos e tecnologias da estatal brasileira.
Não foi mera coincidência essas terem sido as maiores
vencedoras das 2ª e 3ª Rodadas de licitação do Pré-Sal, como
noticiou em seu site a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
No dia 19, o jornal inglês The Guardian divulgou o lobby do
Reino Unido a favor das petrolíferas britânicas. Assim, Temer
alterou as regras de tributação e a regulação ambiental e
promoveu um verdadeiro Black Friday do Pré-Sal.
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Tiragem- 1.000

Em agosto, às vésperas dos leilões do Pré-Sal, o governo Temer editou a Medida Provisória liberando as multinacionais de taxações para importar plataformas, equipamentos e demais produtos da cadeia produtiva do setor
de óleo e gás. Segundo levantamento da Consultoria Parlamentar da Câmara dos Deputados Federais, esse pacote
de renúncia fiscal custará ao país R$ 1 trilhão.
A British Petroleum (BP) arrematou dois promissores
campos da 3ª Rodada, em parceria com a Petrobrás, com

