A PETROBRAS É DO
POVO BRASILEIRO
Pela Lei aprovada nos governos anteriores, que Bolsonaro
quer revogar, 75% dos recursos do Pré- Sal obrigatoriamente
irão para EDUCAÇÃO e SAÚDE. A Petrobras deve continuar
apoiando o meio ambiente, a geração de energia renovável e
o desenvolvimento sócio econômico do Brasil.
MOVIMENTO EM DEFESA DA PETROBRAS PÚBLICA
E DA SOBERANIA NACIONAL

5 MOTIVOS PARA DEFENDER
QUE O PRÉ-SAL E A PETROBRAS
CONTINUEM PÚBLICOS E
PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS
1

A Constituição obriga que o Subsolo

2

75% dos resultados do Pré-Sal vão

3

O patrimônio público do subsolo não

4

Seria crime vender patrimônio público

5

Seria crime ganhar comissões de

seja público

para Educação e Saúde de Qualidade

pode ser vendido

aos interesses estrangeiros

venda sobre patrimônio público

PETROBRAS NÃO ESTÁ A SERVIÇO
DOS INTERESSES INTERNACIONAIS
O presidente Jair Bolsonaro, no último ano de
seu desastroso mandato, trocou o Ministro
de Minas e Energia. Saiu o almirante Bento
Albuquerque e entrou um economista pós
graduado nos Estados Unidos, fiel escudeiro
do ministro da Economia, Paulo Guedes, o

O diesel já acumula

chefe dos carrascos do povo brasileiro.

no ano alta de 47%

Adolfo Sachsida está entre os carrascos
que mantiveram o critério de paridade do
preço internacional em dólar para a gasolina
e o gás de cozinha e diesel a ser pago pelo
povo brasileiro. O lucro é mandado para os

nas refinarias da
Petrobras.
Em 5 anos, preço da
gasolina subiu 66% e o

acionistas da Petrobras.

salário mínimo, 27%

Mal se sentou na “janelinha” o novo nomeado,

O preço do gás de

chamado Adolfo Sachsida, que de petróleo

cozinha salta e o

e de energia nunca fez mais do que trocar

botijão chega a R$ 160.

lâmpada e pagar para um frentista encher

Segundo dados da

seu tanque de gasolina, foi bravateando: “Eu

ANP, a alta é de 35%

vim para privatizar a Petrobras e a Eletrobras

em 12 meses.

antes da eleição”, como se o Brasil fosse uma
feira e o mandato “dele” o fim da feira...

A INFLAÇÃO DE
BOLSONARO
CORRÓI NOSSO
SALÁRIO
O presidente Jair Bolsonaro sempre foi
o responsável por tudo isso, afinal foi
ele que mandou fechar as refinarias da
Petrobras e importar gasolina e diesel
americanos!
Mas está querendo dar uma de
esperto, para não perder de lavada as
eleições.

FOMOS ENGANADOS
Bolsonaro enganou muita gente. Os
caminhoneiros,

por

exemplo,

que

chamavam o presidente de “MITO”
já perceberam a roubada em que se

Pensando ser muito esperto, Bolsonaro

meteram. O Diesel aumenta, mas o

pôs a “culpa” na PETROBRAS pelos

valor do frete, não. Por isso, a realidade

preços altos.

é que muitos profissionais estão até

Bolsonaro joga sempre para enganar

abandonando o serviço e vendendo

a população brasileira, dizendo que
a “Petrobras desobedeceu a suas
ordens” durante 3 anos e meio. Mentira!
O Governo Brasileiro é o maior
acionista votante da Petrobras,
com

cerca

de

50,5%

dessas

ações. Ele indica os conselheiros
e o presidente. Tem poder de voto
para mudar a política de preços.
O que falta é interesse, pois tem
rabo preso com interesses norte
americanos.

seus caminhões.
BOTA GÁS NA INDIGNAÇÃO
As pessoas conscientes não estão
dormindo! O MOVIMENTO EM DEFESA
DO PRÉ-SAL E DA PETROBRAS foi
criado para impedir Bolsonaro de
enganar os distraídos com essa
“pegadinha”
ELE NÃO vai vender a PETROBRAS
para seus amigos “do peito”.

VENHA FAZER PARTE
DESSE MOVIMENTO!
Pesquise na Internet e ajude seus colegas,
parentes, amigos e vizinhos a responder essas
perguntas simples que mostram a verdade:

1

Por que vender a preço de banana a

2

A quem Bolsonaro quer agradar com

3

Os novos donos colocarão a gasolina e

4

Privatizar não vai aumentar o custo dos

PETROBRAS no fim do mandato?

essa venda?

o gás a preço de real ou dólar?

combustíveis para o povo?

O QUE É O PRÉ-SAL?
É uma grande reserva de petróleo e de gás em

QUAL O TAMANHO
DO PRÉ-SAL?

águas profundas, a mais de sete mil metros

Ao menos 176 bilhões

abaixo do nível do mar, sob uma camada de

de barris de recursos

sal com até dois mil metros de espessura,

recuperáveis de petróleo

dificultando sua exploração. Essa reserva está

e gás natural suficientes

uma extensa faixa litorânea entre o Espírito

para suprir o MUNDO

Santo e Santa Catarina. O petróleo encontrado

INTEIRO durante 5 anos!

nessa região é de alta qualidade e por isso, de

SAIBA MAIS
ESCANEANDO AQUI

elevado valor comercial.
SAIBA MAIS ESCANEANDO AQUI

QUAL A PRODUTIVIDADE DO PRÉ-SAL?
A produtividade dos poços do pré-sal é alta. A produção diária de petróleo no présal passou da média de aproximadamente 41 mil barris por dia, em 2010, para o
patamar de 1,9 milhão de barris de óleo por dia em março de 2020.

75% DA PRODUÇÃO BRASILEIRA
VEM DO PRÉ-SAL

QUEM DESCOBRIU O PRÉ-SAL?

A Produção no Pré-sal, que foi sempre

foi anunciada no ano de 2006 pela

desmerecida

Petrobras.

pelos

opositores

do

A descoberta do pré-sal no Brasil
Essa

empresa

estatal

Governo do Presidente Lula, entre

confirmou em 2007 a existência de

os quais o “Mito” Bolsonaro, hoje

uma grande reserva petrolífera abaixo

corresponde a cerca de 75% do total da

de uma espessa camada de sal no

produção nacional.

litoral do estado do Rio de Janeiro. À

SAIBA MAIS ESCANEANDO AQUI

frente da equipe que foi responsável
por

essa

descoberta,

o

geólogo

Guilherme Estrella, que faz hoje parte
desse MOVIMENTO EM DEFESA DA
PETROBRAS PUBLICA E DA SOBERANIA
NACIONAL, que reúne os patriotas que
fazem oposição a que essa descoberta
do povo brasileiro seja entregue a
empresas estrangeiras.

QUAL A UTILIDADE DO PRÉ-SAL PARA A EDUCAÇÃO E A SAÚDE DO POVO?
A Legislação aprovada por Lula e Dilma destinou 75% dos resultados do Pré-Sal para
dotar o Brasil de recursos para que a Educação Pública tenha a melhor qualidade
do mundo, bem como o seu Sistema Único de Saúde (SUS). Os adversários do
Brasil, entre os quais Bolsonaro, debocharam quando o preço do barril caiu para
28 dólares por barril.

Agora, com a Guerra da Ucrânia o barril está a 100 dólares e então Bolsonaro
nomeou um ministro empregado de empresas americanas para “liquidar
a PetrobrAs e o Pré-Sal”. Afinal Educação e Saúde não tem valor nenhum
para o “Capetão Cloroquina”, inimigo mortal dos professores, do ensino e da
ciência e tecnologia.

PARTICIPE DO MOVIMENTO
EM DEFESA DA PETROBRAS
E DO PRÉ-SAL
CHEGA JUNTO

1

Crie um Grupo de Whatsapp ou Telegram com
pelo menos 5 amigos, colegas e parentes
interessados em Educação e Saúde de
Qualidade e no futuro do Brasil e da Petrobras.

2

Distribua ao grupo informações verdadeiras
sobre a IMPORTÂNCIA DO PRÉ-SAL e da
PETROBRAS.

3

Envie uma mensagem para o e-mail
movdefesapetrobraspublica@gmail.com
comunicando a constituição desse Grupo de
Whatsapp ou Telegram

4

Aguarde e logo entraremos em contato.

REALIZAÇÃO
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