
IMPACTO DA ALTA DOS 
COMBUSTÍVEIS VIRA DOCUMENTÁRIO

Ao abastecer o tanque 
do carro com 35 litros de 
gasolina, o brasileiro já 
compromete 25% do sa-
lário-mínimo, enquanto 
em países como Estados 
Unidos, Itália e Argenti-
na, esse percentual fica 
entre 3% e 6,2%. Essa é 
uma das informações que 
constam no documen-
tário “A mentira como 
combustível. A verdade 
sobre a Petrobrás”, lan-
çado na semana passada 
nas redes sociais da Fe-
deração Única dos Petro-
leiros (FUP) e da Asso-
ciação Nacional dos Pe-
troleiros Acionistas Mi-
noritários da Petrobrás 
(Anapetro).

O objetivo é explicar 
aos brasileiros, de manei-
ra didática, o real motivo 
dos sucessivos reajustes 
dos preços dos combus-
tíveis. Atualmente, o litro 
da gasolina ultrapassa R$ 
7 e o botijão de gás de 13 

DOCUMENTÁRIO produzido pela FUP e Anapetro mostra a verdade sobre a política de preços da Petrobrás

litros chega a R$ 140, em 
alguns estados.

“A gestão atual da Pe-
trobrás serve hoje o mer-
cado financeiro. E o mer-
cado financeiro não ouve 
o choro da criança com 
fome, não ouve a dona de 
casa que não tem dinhei-
ro para comprar o seu 
botijão de gás e se queima 
ao usar a lenha para co-
zinhar”, comenta o coor-
denador geral da Federa-
ção Única dos Petrolei-
ros, Deyvid Bacelar, um 
dos participantes do do-
cumentário, que tem cer-
ca de 20 minutos de du-
ração e está disponível no 
canal do Youtube da FUP 
e da Anapetro

Os reajustes também 
prejudicaram quem tra-
balha como motorista de 
aplicativos, que não con-
segue mais sustentar as 
despesas do automóvel. 
É o caso de Francisca Pe-
reira, que há três anos fa-

zia as suas corridas com 
um veículo alugado. “Eu 
conseguia pagar o aluguel 
do carro, conseguia man-
ter o carro com combus-
tível e com todas as ma-
nutenções e tirava uma 
grana razoavelmente boa. 
Hoje, não”, lamenta ela.

O documentário tam-
bém tem a participação 
de Paulo César Ribei-
ro Lima, doutor em en-
genharia pela Universi-
dade de Cranfield, na In-
glaterra. No vídeo, ele sa-
lienta que “as pessoas não 
sabem, mas o pré-sal tem 
os campos mais produ-
tivos do mundo – mais 
produtivo que a Ará-
bia Saudita. A Petrobrás 
tem os melhores reser-
vatórios do mundo, mas 
o povo não se beneficia! 
O único povo do mundo 
que mora em um país ex-
portador de petróleo que 
não se beneficia desta ri-
queza é o brasileiro”.

NO GÁS  
ESPECIAL o Sin-
dipetro/MG está pre-
parando uma série de 
episódios especiais 
do podcast “No Gás”. 
A previsão é de que 
o lançamento ocorra 
no dia 7 de janeiro de 
2022. A partir de en-
trevistas realizadas 
com trabalhadoras e 
trabalhadores da Pe-
trobrás, o podcast 
contará a história da 
empresa em Minas 
Gerais e a sua impor-
tância para o estado.
   O ouvinte dos episó-
dios especiais perce-
berá que a Petrobrás 
tem mais do que uma 
importância econô-
mica. Ela alimenta os 
sonhos de uma vida e 
um Brasil mais justo.
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A categoria petrolei-
ra da Usina de Biodiesel 
Darcy Ribeiro, da Petro-
brás Biocombustível, em 
Montes Claros, aprovou o 
estado de Greve Nacional 
caso o governo Bolsonaro 
leve adiante a ameaça de 
apresentação de um pro-
jeto de lei para privatiza-
ção da Petrobrás. O esta-
do de greve foi aprovado 
por 100% das trabalhado-
ras e trabalhadores pre-
sentes. 

Além do estado de gre-
ve, as petroleiras e pe-
troleiros de Montes Cla-
ros aprovaram com 100% 
a taxa assistencial. O for-
mato escolhido foi a de 
1% durante 6 meses (em 
que ½ é destinado para a 
FUP e ½ para o Sindipe-
tro-MG). Essa taxa é es-
sencial para a manuten-
ção da luta contra a pri-
vatização da Petrobrás. 
O valor arrecadado será 
utilizado para fortalecer 
as Brigadas Petroleiras 
em Brasília, nos estados 
e municípios, com o ob-
jetivo de construir o de-
bate com a sociedade ci-
vil e ganhar apoio popu-
lar para que o Supremo 
Tribunal Federal julgue as 
ações de inconstituciona-
lidade das vendas das uni-

dades da Petrobrás.

Assembleias conti-
nuam em Minas Gerais

As trabalhadoras e tra-
balhadores das demais 
unidades mineiras da Pe-
trobrás seguem realizan-
do as assembleias para 
debate e deliberação do 
estado de greve e taxa as-
sistencial. Na Refinaria 
Gabriel Passos e na Usi-
na Termelétrica de Ibiri-
té as assembleias tiveram 
início na segunda-feira 
(13) e encerram na pró-
xima quarta-feira (22). 
Já na Usina Termelétrica 
de Juiz de Fora as assem-
bleias irão ocorrer na se-
gunda e quarta-feira, 20 
e 22 de dezembro, res-
pectivamente. 

Estado de greve segue 
sendo aprovado pelo 
Brasil

De acordo com maté-
ria divulgado no site ofi-
cial da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), 
o estado de greve segue 
sendo aprovado por pe-
troleiras e petroleiros de 
todo o Brasil. Você acom-
panha o panorama nacio-
nal através do site da Fe-
deração Única dos Petro-
leiros: www.fup.org.br

ASSEMBLEIAS 
SEGUEM SENDO 
REALIZADAS

VITÓRIA! 
REVERSÃO DAS 
PUNIÇÕES
PERSEGUIÇÕES na Petrobrás expõe mo-
dus operandi do governo Bolsonaro contra 
os seus inimigos políticos
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A secretaria jurídica do 
Sindipetro/MG conquis-
tou mais uma importante 
vitória. Em sentença pro-
ferida em primeira ins-
tância, a justiça conce-
deu a conversão das pu-
nições de dois petrolei-
ros que haviam sido per-
seguidos pelas suas atua-
ções na Comissão Interna 
de Prevença de Acidentes 
(CIPA).

A Petrobrás vem reali-
zando punições e perse-
guições desde a greve de 
fevereiro de 2020. Tal 
prática demonstra o mo-
dus operandi do governo 
Bolsonaro para lidar com 
os seus imigos políticos 
e acelerar, ainda mais, o 
processo de privatização 

da empresa.
Essa vitória jurídica re-

presenta a força e a de-
terminação do Sindipe-
tro/MG, e de toda a ca-
tegoria petroleira, na luta 
pelos direitos das traba-
lahdoras e trabalhadores 
da Petrobrás. É preciso 
que a gerências da Petro-
brás fique ciente de que 
não há espaços para per-
seguições e que atitudes 
anti-sindicais jamais se-
rão toleradas.

O Sindipetro/MG tam-
bém lembra que as petro-
leiras e petroleiros po-
dem realizar qualquer 
denúncia enviando uma 
mensagem para o e-mail 
diretoria@sindipetromg.
org.br e/ou pelo Whatsa-
pp (31) 9 8417-5352.


