CARTA ABERTA AOS SENADORES BRASILEIROS PARA MANTER A PETROBRAS
COMO A OPERADORA UNICA DO PRE-SAL
Prezados Senadores,
Nós, IndustriALL Global Union, somos uma federação sindical internacional com alguns 55 milhão
de filiados no mundo em alguns 140 países. Temos muitos milhares de filiados no Brasil e
também um acordo global com a empresa Petrobrás. Eu escrevo para vocês em nome dessas
pessoas.
Nós no movimento sindical geralmente nós opomos à privatização dos recursos naturais porque
os recursos naturais devem servir aos povos. E assim que estamos contra a redução do papel da
Petrobrás no pré-sal. Esse plano e projeto de lei favorecem mais as multinacionais no exterior do
Brasil. Porém Petrobrás deve ser fortalecida e não enfraquecida.
A Petrobrás como operadora única no pré-sal é uma conquista do povo brasileiro. No sentido da
sustentabilidade a Petrobrás tem que ficar com o pré-sal. Assim o Brasil avança com soberania
energética e ambiental, controla a produção e garante o abastecimento nacional. Além disso, evita
a extração predatória, os riscos de acidentes e maiores custos económicos no futuro.
Os maus exemplos predominam de países que venderam a produção a multinacionais e que
depois não deu certo. São processos que o Brasil não deve repetir.
A Petrobrás está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, e não deve perder esta
vantagem. O petróleo produzido deve servir o povo brasileiro. E sobre tudo os royalties devem ir
para a educação e a saúde. Com a Petrobrás mais e melhores empregos vão ser criados no Brasil
e no mundo. A Petrobrás é a melhor garantia da soberania energética, desenvolvimento
económico e destinação social. Com a Petrobrás o Brasil é autossuficiente em petróleo.
Estamos convencidos de que Petrobrás vai superar os desafios e continuar no caminho para criar
mais justiça social e democracia no Brasil. Nós pedimos para vocês votar contra este projeto de
lei.

Atentamente,

Jyrki Raina
Secretario Geral
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