
MPF PEDE PARALISAÇÃO DA 
PRIVATIZAÇÃO DA PBIO

Uma boa notícia para 
os trabalhadores do sis-
tema Petrobrás e para a 
luta em defesa de uma 
energia renovável: o Mi-
nistério Público Federal 
fez um parecer contrá-
rio à venda da Petrobras 
Biocombustível, a PBio. 

“Desmontar a Petro-
brás Biocombustível é 
mais um ataque que esse 
governo faz ao meio am-
biente. O lucro do petró-
leo precisa ser investido 
em pesquisa e tecnologia 
para uma transição ener-
gética mais limpa e sus-
tentável. Sem a Petrob-
rás impulsionando uma 
transição, o petróleo dei-
xará apenas buracos e da-
nos ambientais no Bra-

 PBIO é subsidiária estratégica em um momento de mudanças das matrizes renovavéis

sil e lucro para as gran-
des empresas internacio-
nais. Lutaremos por uma 
Petrobrás que respeite o 
interesse nacional e cum-
pra seu papel essencial na 
transição energética. Sus-
tentabilidade não se ven-
de”, destaca Alexandre 
Finamori, coordenador 
do Sindipetro/MG

Em resposta a uma ação 
civil pública dos Sindi-
petros de Minas Gerais, 
Ceará/Piauí e Bahia, o 
MPF sugere que “sejam 
suspensas as etapas do 
procedimento de aliena-
ção da PBIO, até que ve-
nha a ser apresentado es-
tudo circunstanciado de 
seus impactos socioeco-
nômicos na seara traba-

lhista e respectivas con-
sequências previdenciá-
rias, em audiências pú-
blicas a serem convoca-
das para tratar da pri-
vatização da PBIO e das 
conclusões do referido 
estudo”.

“Está nítido que todo 
o processo de privati-
zação da PBio está cor-
rompido, e estão fazendo 
isto sem levar em consi-
deração todas as conse-
quências ruins que afe-
tarão os trabalhadores 
caso esta entrega seja fei-
ta . Nós temos que con-
tinuar lutando para man-
ter a PBio no sistema Pe-
trobrás e acima de tudo 
garantir os empregos dos 
trabalhadores concursa-

dos. A PBio é uma subsi-
diária estratégica em um 
momento de mudanças 
das matrizes energéticas 
para matrizes renová-
veis, e é um crime entre-
gar esta empresa e inter-
romper desta forma todo 
o desenvolvimento cria-
do pelos trabalhadores 
da Pbio para ajudar a Pe-
trobrás cumprir as metas 
ambientais”, avalia Valter 
Paixão, diretor do Sindi-
petro/BA.
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REPERCUSSÃO 
O parecer do MPF 
saiu em vários veícu-
los de imprensa. Con-
fira em nosso site os 
links: sindipetro.org
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O Sindipetro/MG, em 
parceria com a Frente 
Brasil Popular e o Mo-
vimento dos Atingidos 
pelas Barragens (MAB), 
realizará no próximo dia 
27 de novembro (sába-
do), em Betim, uma ação 
conjunta em defesa do 
preço justo do gás de co-
zinha. A ação será reali-
zada na regional Altero-
sas e na regional Imbiru-
çu e conta com o subsí-
dio de 200 botijões. As 
famílias a serem benefi-
ciadas serão selecionadas 
pelos movimentos sociais 
que já atuam nas regio-
nais.

O objetivo da ação é 
dialogar com a popula-
ção sobre a função so-
cial da Petrobrás na eco-
nomia brasileira e os im-
pactos dos preços dos 
combustíveis na vida da 
população. De acordo 
com o coordenador do 
Sindipetro/MG, Alexan-
dre Finamori, “O MAB 
é parceiro na luta contra 
a privatização da Petrob-
rás pois entende e, sen-
do severamente impac-
tado pelos males da pri-
vatização, sente na ‘pele’ 

NOVA AÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE 
EM BETIM

os males dessa privatiza-
ção. Os crimes cometidos 
pela privatizada Vale são 
didáticos para escanca-
rar os malefícios do en-
treguismo”.

Programação
Além do subsídio do 

gás de cozinha, estão 
previstas outras ativida-
des nas regionais de Al-
terosas e Imbiruçu.

Às 8h30 do sábado ha-
verá uma concentração 
na praça da Igreja do Sa-
grado Coração (Igre-
ja das Pedras), na regio-
nal Alterosas. As entida-
des e os moradores irão 
sair em caminhada até a 
Igreja Coração de Maria.

Por sua vez, a regional 
Imbiruçu se concentrará 
às 14h, para realizar um 
ato simbólico no campo 
localizado na rua Vicên-
cia Rosa de Jesus, b. São 
Caetano, em Betim.

O Sindipetro/MG con-
voca toda a categoria pe-
troleira a fazer parte des-
sa ação e estar ao lado do 
povo em defesa da Petro-
brás. Defender a Petrob-
rás é defender o Brasil!

AÇÃO CONJUNTA Pentre movimento ben-
eficiará famílias de Alterosas e Imbiruçu
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Na data em que se ce-
lebra a consciência ne-
gra, diversas organiza-
ções nacionais, reunidas 
na campanha Fora Bol-
sonaro, convocam para 
mais um ato de rua con-
tra o presidente e sua 
política de fome, desem-
prego e exclusão. 

O aumento dos preços 
dos combustíveis e do 
gás de cozinha poderia 
ser evitado, no entanto, 
a política econômica de 
Bolsonaro segue preju-
dicando os mais pobres. 

20 DE NOVEMBRO É 
DIA DE ATO CONTRA 
BOLSONARO

“Bolsonaro está sacrifi-
cando o povo brasilei-
ro para privatizar a Pe-
trobrás”, afirma Anselmo 
Braga, Diretor do Sindi-
petro/MG.

Em Belo Horizonte, 
a concentração será às 
15h, na Praça da Liber-
dade.

Com o avanço da vaci-
nação, o Sindicato convi-
da toda a categoria para 
participar das manifesta-
ções, que estão previstas 
em todo o estado.

EM BELO HORIZONTE, a concentração 
será às 15h, na Praça da Liberdade


