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PRIVATIZAÇÃO do
PETRÓLEO tem a ver com os
O que a

os PROTESTOS que sacodem o país?

O

grande eixo que vinha unificando as lutas
que varrem todo o país era, até poucos
dias atrás, a redução das tarifas de ônibus. Com importantes conquistas em diversas
cidades, a exigência passou a ser também por
passe-livre. Mas não só isso. Diversas demandas e reivindicações estão nas ruas, como mais
investimento em saúde e educação.
O recurso do petróleo poderia e pode ser
uma importante fonte de financiamento dos investimentos cobrados nas manifestações. E não
estamos falando dos royalties, que são apenas
uma cortina de fumaça nessa discussão. Falam
em “100% dos royalties para a Educação”,
mas escondem que eles equivalem a apenas
10% dos recursos (15% no pré-sal) que vêm
do petróleo e representam apenas 0,6% do
PIB. Isso mesmo! O resto engorda os bolsos

das petroquímicas e de milionários como Eike
Batista, que abocanham nossas riquezas nos
leilões do petróleo.
Por isso, precisamos barrar a privatização
das nossas riquezas! As mobilizações precisam
avançar em suas reivindicações. No dia 11 de
julho, haverá um DIA NACIONAL DE LUTAS puxado por diversas centrais. Uma das reivindicações é o fim dos leilões do petróleo. Saudamos
esta iniciativa e unidade na luta, pois a entrada
dos trabalhadores nesses movimentos é fundamental. O Sindipetro-LP e a FNP estão dispostos a colocar o seu bloco na rua e, por isso,
chamam todos os petroleiros a se somarem nas
manifestações e atos que acontecem no país.
Vamos às ruas defender o fim dos leilões do
petróleo e uma Petrobrás 100% Estatal. Essa
é uma luta de todos os brasileiros!

PETRÓLEO DE LIBRA GARANTE
PASSE-LIVRE, SAÚDE E EDUCAÇÃO!

ATENÇÃO, PARTICIPE!

O campo de Libra é um dos maiores campos petrolíferos do Mundo e pode ser considerada a maior
descoberta de todos os tempos da Petrobrás. Este
campo possui, no mínimo, 14 bilhões de barris de
petróleo. Levando em consideração que o preço do
barril está em U$ 100,00, o campo de Libra vale,
pelo menos, U$ 1,4 trilhões. Não por acaso, vale
20 vezes a soma do atual orçamento da saúde e
da educação juntos!
Essa riqueza, que a Petrobrás descobriu sozinha, está em perigo. O Governo Dilma quer entregar este bilhete premiado às multinacionais com o
leilão do pré-sal, que já tem data marcada: 22 de
outubro. A lei do pré-sal (12.351/2010) permite a
devolução do Campo de Libra à Petrobrás. Dilma,
cancela o leilão!

REUNIÃO para REATIVAR o COMITÊ
Baixada Santista da campanha “O
PETRÓLEO TEM QUE SER NOSSO!
Com o objetivo de impulsionar a luta contra
os leilões do petróleo, estamos organizando uma
reunião para o próximo dia 3 de julho, às 17
horas, na UNIFESP (Rua Silvia Jardim, 133/136,
Vila Mathias). O objetivo é debater e construir a
retomada dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê da Baixada Santista da campanha “O Petróleo Tem que Ser Nosso”. É importante que
todos participem! Petroleiros, estudantes, movimentos sociais, sindicatos, ONG’s, enfim, todos
estão convidados a participar deste encontro.
VEM PRA LUTA!

