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O Jogo sujo do

ENTREGUISMO
D

FUTEBOL CLUBE

estruição do parque de refino, venda de ativos bilionários a preço de banana, como a privatização da BR Distribuidora,
desmonte de direitos históricos dos petroleiros diretos e terceirizados, perseguição aos ativistas da categoria, assédio moral
generalizado e precarização das condições de trabalho. A Petrobrás vive sob um forte ataque e o objetivo é evidente: sucatear

para privatizar, aprofundando o projeto de recolonização do país. A submissão aos interesses internacionais e, principalmente, dos EUA
já vem cobrando um alto preço: desmonte da indústria nacional, redução do emprego, desvalorização salarial.

Como chegamos aqui? É preciso voltar algumas casas pra entender a dimensão da sabotagem contra a
Petrobrás e a soberania nacional. É necessário regressar a 2016 - o ano do impeachment de Dilma Rousseff.
É quando entra em campo, com força impressionante, o Entreguismo Futebol Clube.
Neste informativo, escalamos os principais nomes deste time e as jogadas mais escandalosas.
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A PALAVRA DE ORDEM É

A linha de frente
do ataque 2019
Hamilton Mourão

Jair Bolsonaro

Paulo Guedes

vice-presidente do Brasil

presidente do Brasil

Sem constrangimento, disse em
entrevista no programa do Bial que
“Petrobrás vai perder os anéis e
ficar com os dedos”. Embore tente
preservar roupagem nacionalista,
para preservar posição de poder
a alta cúpula do Exército também
conspira contra os interesses do país.

Nacionalista por fora, entreguista por
dentro. Este é Bolsonaro, responsável
pela privatização da BR. Com a venda
de 30% do seu capital por R$ 9,6
bilhões (preço de banana!), Petrobrás
entrega aos estrangeiros controle da
maior distribuidora do país. Só em
2018, BR lucrou R$ 3,2 bilhões.

ministro da Economia

NENHUM DIREITO
A MENOS!

Roberto Castello Branco
presidente da Petrobras

É o articulador do desmonte
É o típico caso da raposa cuidando
da Petrobrás e do patrimônio
do galinheiro. Antes de assumir
nacional para beneficiar
comando da empresa, defendeu sua
multinacionais. Nos EUA, disse a completa privatização. Hoje, tenta
investidores que “vamos tentar vender metade de nosso parque de
vender a Petrobrás” e “tudo o
refino para “ajudar” concorrência,
que nós temos”, até “o palácio
demonstrando de que lado está.
presidencial”.
Não é o nosso.

Juizes e comentaristas que fingem não interferir no jogo

Luiz Fux

Sergio Moro

ministro do STF
Fux e o procurador Detal Dallagnol
tiveram reuniões fechadas com
executivos de bancos privados.
“Coincidentemente”, esses bancos
compraram 35% das ações da BR
Distribuidora. Coincidentemente, Fux
foi um dos ministros a votar contra a
exigência do aval do Congresso Nacional
para a venda de subsidiárias. “Um
grande acordo nacional. Com
o supremo, com tudo!”.

Miriam Leitão

ministro da Justiça

Jornalista da Globo News

O site Intercept Brasil revelou que a cruzada anticorrupção de Moro foi na verdade uma ação política
que ultrapassou todos os limites éticos e legais. E além
de conspirar contra o estado democrático de direito,
foi determinante para as milhares de demissões nos
últimos anos, sobretudo de petroleiros terceirizados.
Em 2014, eram cerca de 360 mil terceirizados. Em 2018
a Petrobrás fechou o ano com 116.065 empregados
terceirizados - número inferior ao registrado no fim do
período neoliberal de Fernando Henrique Cardoso.

Aproveitando a Lava Jato, a imprensa
promoveu um enorme espetáculo midiático de
depreciação da Petrobrás. Miriam Leitão foi e
continua sendo uma das principais defensoras
da destruição da empresa. Sem contraponto,
espaço para posições divergentes, a grande
imprensa fez coro com a venda criminosa
de ativos e convenceu parte do povo de
que ela estava quebrada. Ainda hoje segue
defendendo ainda mais ataques.

Depois de iniciar a jogada em 2016, passam bola pra frente

Pedro Parente

MIchel Temer

ex-presidente da Petrobras

ex-presidente do Brasil

Ministro do apagão no governo
de FHC, foi indicado por Temer
para presidir a Petrobrás. E deixou
uma herança maldita: a política de
paridade do preço dos combustíveis
com o mercado internacional. Desde
então, a estatal perdeu mercado e a
ociosidade das refinarias chegou a um
quarto da capacidade instalada.

Em menos de dois anos de
presidência ilegítima, atendeu
principais exigências do mercado:
reforma trabalhista e terceirização
irrestrita, PEC da Morte e também
o aprofundamento da venda
de ativos, como campos terrestres e
gasodutos, e a intensificação
dos leilões do pré-sal.

José Serra

senador da República

Aldemir Bendine

ex-presidente da Petrobrás

Em 2015, com a crise política
Serra foi um dos principais lobistas das
e econômica do país, a
petrolífeiras internacionais em Brasília.
pressão para a Petrobrás ser
Já em 2011, conforme revelou o WikiLeaks,
presidida por um nome do
Serra prometeu à Chevron mudar as
mercado cresce. Bendine não
regras do pré-sal se fosse eleito. Não foi
é o preferido, mas se propõe a
preciso. Como senador, conseguiu tirar
da Petrobrás o posto de operadora única iniciar a venda de ativos, depois
aprofundada por Temer e, mais
e derrubar a exigência de participação
ainda, por Bolsonaro.
mínima de 30% no pré-sal.

Entreguistas jogam por Trump
e petrolíferas internacionais
Não existe equipe sem comandante, certo? O Entreguismo Futebol
Clube brasileiro tem chefe: Donald Trump, presidente do país cuja
missão é controlar o mundo, e as petrolíferas internacionais. Com
a eleição de Bolsonaro, que se dobra de joelhos aos norte-americanos, nos transformamos num quintal dos EUA. Todas as medidas
citadas neste jornal, sobretudo a venda das refinarias e política de
preços dos combustíveis, beneficiam diretamente Trump. Os EUA
já controlam quase 70% das importações brasileiras de gasolina.

Só juntos, petroleiros
diretos e terceirizados
podem resistir

N

ossas principais reivindicações nesta campanha de Acordo Coletivo de
Trabalho são a preservação dos direitos já
conquistados e a inclusão de cláusulas que
garantam concretamente o pleno emprego,
a liberdade de mobilização (sem punições
políticas!), a autonomia sindical e direitos
fundamentais dos petroleiros terceirizados.
Um ACT bem-sucedido também será fundamental para barrar o projeto privatista de
Bolsonaro sobre a Petrobrás. Afinal, sabemos
que o desmonte da companhia envolve demissões, corte de direitos conquistados na
luta e precarização das condições de trabalho. Essa é uma exigência do mercado para
atrair “futuros investidores”. Se barramos
estes ataques conquistamos uma importante vitória para barrar a venda das refinarias.
E essa luta é de todos, petroleiros diretos e
terceirizados, ativos e aposentados.
1. Manutenção do ACT vigente, sem
retirada de direitos e garantia de sua
renovação enquanto não for assinado
um novo acordo
2. Fundo Garantidor para os
terceirizados contra calotes, com valor
suficiente para garantir o pagamento
de, no mínimo, os dias trabalhados
3. Garantia de emprego, com extinção
e alteração das cláusulas (41 e 42,
respectivamente) que abrem margem
para dispensas sem justa causa
4. Reposição da Inflação e aumento
real no salário base
5. Garantia de desconto das
mensalidades dos associados no
contracheque
6. Garantia contra assédio moral, sexual e
punições no Sistema Petrobrás

