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O QUE É PRÉ-SAL?
Pré-Sal é uma grande área de reserva
petrolífera situada no subsolo
oceânico, a cerca de 7km de
profundidade. Para alcançá-lo é
necessário atravessar 2km de água,
2km de rocha e mais 2km de sal.
O Pré-Sal brasileiro ocupa uma faixa
de 800km, indo do Espírito Santo até
Santa Catarina, e a sua descoberta
torna o país potencial detentor da
3ª maior reserva de óleo leve e gás
natural do planeta.
A Petrobrás desenvolveu durante
muitos anos a tecnologia necessária
para explorar estas reservas, que
garantem a autonomia energética
do país e a soberania nacional. Lei
aprovada no Congresso, no governo
Lula, destina os recursos do Pré-Sal
para a Saúde (25%) e a
Educação (75%).
O governo Michel Temer quer destruir essa conquista, entregando
a exploração do Pré-Sal a empresas estrangeiras e alterando a
destinação dos recursos.

QUEREM TIRAR O PRÉ-SAL DAS MÃOS
DOS BRASILEIROS!
NÓS NÃO VAMOS PERMITIR!

PRÉ-SAL E ECONOMIA
A descoberta do Pré-Sal brasileiro
tornou o país detentor da 3ª maior
reserva de óleo leve e gás natural
do planeta. O Pré-Sal já responde
por 40% da produção nacional de
petróleo, e esta parcela
continua crescendo.
A autonomia energética é fator
essencial para a economia das
grandes nações. A Petrobrás, maior
empresa brasileira, tem um papel
fundamental para que o Brasil se inclua no rol das economias mais
sólidas do planeta. Além de geradora de empregos e riqueza, a
exploração do Pré-Sal vai gerar divisas, tornando o Brasil um país
exportador de petróleo.
Outros setores da economia são beneficiados pela exploração
do Pré-Sal. A indústria naval, a metalúrgica, a construção civil, os
transportes, o comércio e os serviços. Isso sem falar da Saúde e
Educação, que por lei aprovada em 2013, receberão os recursos
do Pré-Sal.
Tudo isso está em risco. Querem alterar a legislação, diminuindo
a ação da Petrobrás e abrindo o Pré-Sal a multinacionais.
É a economia brasileira que querem destruir, mantendo o país
dependente e atrasado.
Não podemos permitir! A energia move o mundo, e o Pré-Sal é
nosso maior patrimônio.

DEFENDER O PRÉ-SAL É DEFENDER O FUTURO!

PRÉ-SAL E EDUCAÇÃO
A descoberta do
Pré-Sal brasileiro tornou o
país detentor da 3ª maior
reserva de óleo leve e gás
natural do planeta.
Atualmente, o Pré-Sal
já responde por 40% da
produção nacional de
petróleo, e esta parcela vai
continuar aumentando.
A Petrobrás desenvolveu
durante muitos anos a
tecnologia necessária para explorar estas reservas, que garantem a
autonomia energética do país e a soberania nacional. Lei aprovada
no Congresso, no governo Lula, destina os recursos do Pré-Sal
para a Saúde (25%) e a Educação (75%).
Esses recursos vão equipar universidades e escolas técnicas,
ampliar o número de vagas, estimular bolsas de pós-graduação no
Brasil e no exterior, criar laboratórios de alta tecnologia e estimular
toda a rede de ensino básico e médio.
Tornar o Brasil mais forte e soberano contraria interesses
internacionais. Eles querem tirar o Pré-Sal das mãos dos brasileiros
e manter o país dependente e mero fornecedor de matéria prima.
Nós não podemos deixar que isso aconteça!

DEFENDER O PRÉ-SAL É DEFENDER O FUTURO!

PRÉ-SAL E GERAÇÃO
DE EMPREGOS
A descoberta do Pré-Sal brasileiro
tornou o país detentor da 3ª maior
reserva de óleo leve e gás natural
do planeta. Atualmente o Pré-Sal
já responde por 40% da produção
nacional de petróleo, e esta parcela
continua crescendo.
A Petrobrás, maior empresa brasileira,
é também a que mais gera empregos.
Sua rede de fornecedores é
constituída por centenas de grandes, médias e pequenas
empresas, que empregam milhares de pessoas na indústria,
comércio e serviços. Em alguns setores é essencial, como na
indústria naval, onde é a maior contratante.
Querem tirar o Pré-Sal do controle da Petrobrás, entregando-o
a multinacionais. Isso vai acarretar desemprego em vários
setores nacionais, provocando o fechamento de empresas e
vagas de trabalho. As multinacionais, naturalmente, encomendam
equipamentos, tecnologia e serviços a seus países de origem,
prejudicando a economia brasileira.
Não podemos deixar que isso ocorra! O atual governo não
pode tirar o trabalho de milhões de brasileiros. A Petrobrás é um
patrimônio do povo brasileiro, desde sua criação!

QUEREM TIRAR O PRÉ-SAL DAS MÃOS
DOS BRASILEIROS!
NÓS NÃO VAMOS PERMITIR!

O PRÉ-SAL NO MUNDO
Pré-Sal é uma grande área de reserva
petrolífera situada no subsolo oceânico,
a cerca de 7km de profundidade.
Ele foi formado na época da separação
dos continentes, e só é encontrado no
oceano Atlântico. As maiores reservas
estão na costa brasileira, no Golfo do
México e na costa ocidental africana.
A Petrobrás é líder mundial no
desenvolvimento de tecnologia para
a exploração do petróleo em grandes
profundidades. A descoberta do Pré-Sal brasileiro tornou o Brasil
detentor da 3ª maior reserva de óleo leve e gás natural do planeta.
O Pré-Sal, ainda em fase inicial de exploração, já responde por
40% da produção nacional de petróleo, e esta parcela continua
crescendo. Isso torna o Brasil uma potência energética e em
breve um grande exportador de petróleo.
Os interesses contrários são muitos. O atual governo
quer abrir a exploração do Pré-Sal a multinacionais,
diminuindo a participação da Petrobrás e prejudicando o futuro de
milhões de brasileiros.
Não vamos permitir isso!

DEFENDER O PRÉ-SAL É DEFENDER O FUTURO!

A PETROBRAS
E O PRÉ-SAL
A Petrobrás foi criada em 1953, no governo
de Getúlio Vargas, após intensa campanha
que mobilizou trabalhadores, estudantes e
políticos em torno do lema
“O Petróleo É Nosso”.
Prevaleceu a percepção de que criar uma
empresa brasileira para explorar o nosso
petróleo era estratégico para a nossa
soberania. Entregar o controle a empresas
estrangeiras seria condenar o Brasil a ser
apenas fornecedor de matéria-prima, recomprando óleo leve e gás
natural das multinacionais.
A Petrobrás cresceu, transformou-se na maior empresa brasileira,
e passou a investir na exploração oceânica, em
grandes profundidades.
A descoberta do Pré-Sal brasileiro tornou o país detentor da 3ª
maior reserva de óleo e gás do planeta. O Pré-Sal já responde por
40% da produção nacional de petróleo, e esta parcela continua
crescendo. Lei sancionada em 2013, no governo Dilma Rousseff,
destina os recursos do Pré-Sal para a Saúde e a Educação.
Mas o país corre sério risco de retrocesso. O atual governo
quer enfraquecer a Petrobrás, abrindo a exploração do Pré-Sal a
empresas estrangeiras. Não vamos permitir isso!

DEFENDER O PRÉ-SAL É DEFENDER O FUTURO!

PRÉ-SAL E SAÚDE
A redução da desigualdade social
no Brasil passa prioritariamente pelo
investimento em Saúde e Educação.
O governo Dilma sancionou lei,
aprovada no Congresso, que
destina 75% dos recursos oriundos
da exploração do Pré-Sal para a
Educação e 25% para a Saúde.
É o maior investimento feito por
qualquer governo nestas áreas, e só pode ser garantido se o
controle do Pré-Sal for mantido pela Petrobrás, a maior empresa
brasileira. A parcela da Saúde será destinada à reforma,
manutenção e construção de hospitais, ambulatórios e
maternidades, investimento em pesquisa, criação de laboratórios e
produção de vacinas e medicamentos. Ampliará programas sociais
de Saúde, como o SUS, e melhorará a vida de todos os brasileiros.
Isso contraria interesses empresariais e multinacionais. O
governo quer mudar as regras do Pré-Sal, abrindo sua exploração a
empresas estrangeiras e alterando a destinação dos recursos.
Não podemos deixar que isso ocorra! O Pré-Sal é do Brasil, e seu
lucro deve ser investido em benefício do povo brasileiro.

DEFENDER O PRÉ-SAL É DEFENDER O FUTURO!

PRÉ-SAL E
SOBERANIA NACIONAL
Soberania é um conceito jurídico
internacional, que determina as
relações entre as nações, colocando-os
em pé de igualdade. Para ser
soberana, uma nação deve
ser independente,
política e economicamente.
A descoberta do Pré-Sal brasileiro
tornou o país detentor da 3ª maior
reserva de óleo leve e gás natural do planeta, o que significa
autonomia energética e, em consequência, soberania nacional.
Por isso a Petrobrás, maior empresa brasileira, é a responsável
pela exploração do Pré-Sal, cujos recursos estão destinados para
a Educação e a Saúde do povo brasileiro, por lei aprovada em
2013, pela presidenta Dilma Rousseff.
O atual governo quer mudar a legislação, enfraquecendo a
Petrobrás e abrindo o Pré-Sal para multinacionais. É um verdadeiro
ataque à soberania nacional, patrocinado por interesses que
prejudicam o futuro do povo brasileiro.
Não podemos permitir isso! A Petrobrás e o Pré-Sal são
patrimônios brasileiros, conquistados com muito suor e dedicação.

DEFENDER O PRÉ-SAL É DEFENDER O FUTURO!

PRÉ-SAL
E TECNOLOGIA
A descoberta do Pré-Sal brasileiro tornou
o país detentor da 3ª maior reserva de
óleo leve e gás natural do planeta.
Atualmente o Pré-Sal já responde por 40%
da produção nacional de petróleo, e esta
parcela continua crescendo.
A Petrobrás, maior empresa brasileira,
tornou-se liderança mundial em
exploração de gás e óleo em águas
profundas. Para isso desenvolveu
tecnologia de ponta, investindo em laboratórios, cursos técnicos,
parcerias com universidades e criação de novos equipamentos
e metodologias. Em 2015, a empresa recebeu, pela terceira vez,
o OTC Distinguished Achievement Award for Companies, maior
prêmio mundial do setor petrolífero, pelas inovações realizadas.
Tudo isso agora está em risco. O atual governo quer enfraquecer
a Petrobrás, abrindo a exploração do Pré-Sal a multinacionais e
prejudicando a indústria e a tecnologia nacionais. Não podemos
permitir que isso seja feito!

DEFENDER O PRÉ-SAL É DEFENDER O FUTURO!

PRÉ-SAL E A
INDÚSTRIA NAVAL
A descoberta do Pré-Sal brasileiro
tornou o país detentor da 3ª maior
reserva de óleo leve e gás natural
do planeta. Atualmente o Pré-Sal
já responde por 40% da produção
nacional de petróleo, e esta
parcela continua crescendo.
A Petrobrás, que controla a exploração do Pré-Sal, é também a
maior geradora de empregos na indústria brasileira. Só na indústria
naval, é responsável pelo grande crescimento que o setor teve na
última década. Em 2003 o setor tinha 2,5 mil vagas abertas. Este
número ultrapassou 80 mil em 2014.
A atual legislação, sancionada pela presidenta Dilma em 2013,
exige que 60% dos equipamentos utilizados no Pré-Sal sejam
nacionais. São navios, barcos de apoio, sondas, plataformas,
caldeiras, tubulações e outros equipamentos metalúrgicos,
elétricos e eletrônicos.
O atual governo quer alterar a lei, abrindo o Pré-Sal para empresas
estrangeiras. Isso vai provocar desemprego, fechamento de
indústrias e perda de soberania nacional.

DEFENDER O PRÉ-SAL É DEFENDER O FUTURO!

