
POR QUE DEFENDER A PETROBRÁS?

O PETRÓLEO É DO BRASIL

1) A população quer a Petrobrás pública. Pesquisa Datafolha de 
dezembro/2017 mostra que 70% são contra a privatização da estatal 
e que 78% são contra o capital estrangeiro na Petrobrás.

2) Como estatal, a prioridade é atender o interesse nacional e a 
população, e não o lucro. Se for, privatizada, no todo ou em parte, o 
governo brasileiro não poderá mais controlar o preço do combustível 
ou do gás de cozinha, por exemplo. O mercado, interessado apenas 
no lucro, vai aumentar os preços e você vai pagar mais.

3) É guardiã da maior descoberta do petróleo do século 21. Após 
a descoberta do pré-sal, no governo Lula, o Brasil passou a fazer 
parte de um seleto grupo de países detentores de grandes reservas 
de petróleo. E o mundo todo está interessado em ter essa riqueza 
pagando pouco por ela.

4) É a empresa que mais contribui com a economia brasileira, 
responsável por 13% do PIB. Tirar esse recurso da economia 
mergulhará o País em uma crise econômica ainda maior.

5) Gera mais de 60 mil empregos diretos e seu efeito na cadeia 
do petróleo mobiliza 1 milhão de empregos. Só a revenda de 
combustíveis por pequenos e médios empresários em mais de 40 mil 
postos mantém ativos mais de 400 mil trabalhadores empregados 
no Brasil.
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6) Significa mais saúde e melhor educação. Essas áreas recebem 
investimentos a partir dos royalties da Petrobrás. Só em 2017, a 
arrecadação com os royalties somou R$ 15,3 bilhões. 

7) Faz investimentos em cultura, esporte, educação, meio ambiente 
e sociedade. Só em 2017, foram aplicados R$ 553 milhões em 
pesquisa com 213 universidades e institutos e R$ 142 milhões em 
projetos socioambientais, culturais e esportivos. 

8) É rentável. O lucro líquido foi de quase R$ 7 bilhões no primeiro 
trimestre de 2018.

9) É uma gigante brasileira, com atuação em mais 17 países e o 9º 
maior parque de refino no mundo.

10) É líder mundial em tecnologia para exploração e produção de 
petróleo em águas profundas e ultraprofundas e líder na distribuição 
de derivados de petróleo e gás natural.


