MANIFESTO

Sabemos que não é possível recuperar a Petrobrás e a indústria nacional sem se
chocar com o plano neoliberal de recolonização do Brasil, que conta com a cumplicidade de grandes empresários e banqueiros “brasileiros”.
Também temos consciência que a reestatização da Petrobrás só será possível com
uma luta que incorpore a maioria do povo brasileiro.
A Petrobrás é nosso maior patrimônio e está em perigo. Sua recuperação é a
condição para a reindustrialização do Brasil e o primeiro passo para garantir a
Soberania e a Independência Nacional.
Por que incomodamos tanto a direção da
Petrobrás e tentam nos calar?
Por meio de seguidas ações judiciais, a direção da
Petrobrás tenta nos silenciar. Em 2021, a atual gestão
da empresa moveu um processo para tirar nosso site
do ar. Recentemente, censuraram nossas redes sociais.
A justificativa é a mesma nos dois casos: má-fé e uso
indevido da marca Petrobrás para enganar os leitores,
se passando pela companhia. Mas sabemos o real
motivo: nossas críticas à política desastrosa de Bolsonaro incomodam o governo, que quer nos silenciar.
Sempre fomos transparentes sobre nossa origem e
missão: somos ligados à Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) e atuamos na elaboração de estudos
críticos sobre a condução da companhia. Temos
consciência da importância de nosso trabalho e não
seremos silenciados. Por isso, abandonamos o nome
“Observatório Social da Petrobrás” e passamos a nos
chamar Observatório Social do Petróleo. Assim, nos
protegemos de novas ações e seguimos a defesa
intransigente de uma Petrobrás para os brasileiros.

Entre nas nossas redes e assine nosso manifesto!
/observatoriopetroleo
/obspetroleo
/obspetroleo

OS DEZ PONTOS PARA UMA
PETROBRÁS PARA OS BRASILEIROS
1

Acabar com o PPI (Preço de Paridade de Importação) para reduzir o valor cobrado para a gasolina,
o diesel e o gás de cozinha. O preço dos combustíveis deve ter como referência os custos internos
de produção e refino - um dos mais baixos do mundo.

2

Diminuir a margem de lucro da Petrobrás e dos distribuidores privados, que está em 328% no litro
de gasolina e 401% no litro do diesel, para garantir preço justo nos combustíveis.

3

Resgatar a Petrobrás como empresa integrada de energia, do poço ao posto, com a anulação dos
leilões, concessões e privatizações, passando pela BR Distribuidora, refinarias, subsidiárias e
setor petroquímico.

4

Retomar a construção das refinarias de Abreu e Lima (PE), COMPERJ (RJ), Premium I (MA) e
Premium II (CE), para garantir a autossuficiência nacional; e recuperar as fábricas de fertilizantes
alugadas, vendidas ou hibernadas, para garantir a soberania alimentar do país.

5

Reservar parte do lucro para a transição energética, viabilizando ações de preservação ambiental
em todo o país e a construção de uma matriz renovável que proteja o planeta, com investimento
em energias alternativas e renováveis, como a eólica, a solar e os biocombustíveis. Utilizar o gás
natural como fator de transição da matriz fóssil para uma matriz energética renovável.

6

Retomar o papel da Petrobrás nos Estados onde encerrou atividades, especialmente no Nordeste,
região com grandes descobertas na camada do pré-sal.

7

Criação de um imposto de exportação de óleo cru, direcionando os recursos para saúde, educação, transporte e cultura, meio ambiente e desenvolvimento da indústria nacional, com a criação
de empresas estatais de construção civil, serviços e tecnologias.

8

Pela retomada de concursos públicos, valorização da força de trabalho e fim da terceirização,
incorporando todos os contratados pela Petrobrás. Readmissão dos demitidos políticos reconhecidos pelo movimento.

9

Gestão com transparência, democracia e constante fiscalização pelos trabalhadores e população,
a fim de evitar corrupção, nepotismo, apadrinhamentos e demissões injustificadas. Eleição da
Diretoria e elaboração do plano estratégico pelos trabalhadores, com controle popular.

10

Retomar uma Petrobrás 100% estatal, recomprando suas ações - especialmente negociadas na
Bolsa de Nova York - e fechando seu capital. Além disso, restituir o monopólio estatal do Petróleo
e Gás.
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