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Conheça um pouco da nossa história e entenda o que está acontecendo 
com a nossa maior empresa para lutar contra o seu desmonte.

O petróleo
é nosso

1930 INÍCIO DA 
EXPLORAÇÃO DE 
PETRÓLEO LOBATO, 
EM SALVADOR (BA)

1948 LANÇADA A 
CAMPANHA “O 
PETRÓLEO É NOSSO”

1948 LEI APROVADA E 
SANCIONADA PELO 
PRESIDENTE. NASCIA 
A PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A, COM 
AS ATRIBUIÇÕES DE 
PESQUISA, 
EXPLORAÇÃO, 
REFINO, TRANSPORTE 
E SISTEMA DE DUTOS

1941 DESCOBERTO 
O PRIMEIRO CAMPO 
DE PRODUÇÃO 
COMERCIAL EM 
CANDEIAS, NO 
RECÔNCAVO 
BAIANO

1951 GETÚLIO 
VARGAS ENVIOU AO 
CONGRESSO UM 
PROJETO DE LEI 
PARA A CRIAÇÃO DA 
EMPRESA NACIONAL 
DE PETRÓLEO



   Desde o gás de cozinha, a gasolina dos 
meios de transporte que utilizamos até o 
asfalto, o petróleo está presente também na 
fabricação de peças de vestuário, 
fertilizantes, plásticos e remédios. 

o petróleo?
serve

O petróleo é matéria prima
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Emprego e renda
Geração de impostos
Desenvolvimento tecnológico
Energia
Recursos para educação e saúde pública

Petróleo é a 

para a economia
base



 • Fundada em 1953 pelo então presidente Getúlio 
Vargas, a Petrobrás é uma estatal de economia mista. 

 • Uma das maiores empresas do país é alvo de 
disputas, cobiças e ataques. E cumpre até então, a 
missão de ser independente.

 • A Petrobrás atende o mercado de petróleo, gás, 
energia e biocombustível. 

 • Construiu o maior parque de re�no da América 
Latina e foi reconhecida por três vezes como a 
melhor empresa do mundo na extração de petróleo 
em águas profundas, quando descobriu o pré-sal. 

S.A.Petrobrás 

Petróleo

brasileiro
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Exploração e produção de petróleo e gás 
natural 

Transformação desses produtos em 
derivados de maior valor agregado, 
como: gás de cozinha, gasolinas, lubri�-
cantes, diesel, asfaltos e fertilizantes por 
meio das re�narias

a Petrobrás faz?
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Produção de biocombustíveis e fertili-
zantes

Distribuição de todos os produtos aos 
consumidores �nais
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A Petrobras noAmazonas
No Amazonas, o trabalho da
Petrobrás é realizado por meio
da Refinaria Isaac Sabbá e
Usina de Urucu.

A Reman não está a venda:
•Com uma produção de 46 mil barris de 
petróleo, a Reman é responsável pela maior 
arrecadação de Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) no Amazonas, 
totalizando R$ 1,31 bilhão em 2015. 

•A refinaria gera de bilhões por ano em 
impostos aos cofres públicos do Estado; 

•E atua praticamente em toda a cadeia de 
produção de petróleo - da extração ao 
escoamento e refino. 

•O abastecimento da Reman atende 42% no 
território brasileiro, atendendo, 
principalmente a região norte. 

•Produz diesel, S500, gasolina, Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), gás de cozinh , naftas, 
querosene de aviação (QVA). asfaltos, óleo 
combustível e outros derivados. 

*Fonte: Relatório de Produção da Reman em comemoração aos 60 anos da operação da Refinaria.



 • Em operação desde 2009 e com capacidade 
de transportar 5,5 milhões de metros cúbi-
cos/dia. 

 • O gasoduto liga as unidades de produção 
localizadas no Pólo Arara, em Urucu até 
Manaus (AM). 

 • O gás natural transportado neste gasodu-
to chega às usinas Manauara, Tambaqui, 
Jaraqui, Aparecida, Mauá, Cristiano Rocha e 
Ponta Negra - Urucu-Coari-Manaus. Nelas o 
gás natural gera 760 MW de energia elétrica.

G
as

od
ut

o Urucu

Manaus
Coari
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A política de preços dos dos combustíveis adotada pelo Governo Federal 
tem como base a cotação do dólar e o valor do barril de petróleo no 
mercado internacional, o que causa reajustes constantes. 

Desde julho de 2017, quando esse modelo passou a ser utilizado, os 
preços dos combustíveis foram alterados mais de 250 vezes, aumentando 
em mais de 50% a gasolina e o diesel, enquanto os preços do GLP subiram 
cerca de 60%.
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a preço justo
Combustível
Por que pago tão caro a gasolina? ??A política de preços dos dos combustíveis adotada pelo Governo Federal ?A política de preços dos dos combustíveis adotada pelo Governo Federal 
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O sonho virou

LÍDER EM TECNOLOGIA E EXPLORAÇÃO EM ÁGUAS PROFUNDAS
REALIDADE!

Com os avanços da Petrobras, em 1966 com a 
inauguração do novo Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento (Cenpes), a empresa passou a investir 
em explorações no mar. 

Com a descoberta de grandes reservas na Bacia de 
Campos, entre o litoral do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, a Petrobrás iniciou um novo ciclo em sua história 
e teve como novos desafios fazer perfurações a mais de 
2.000 metros de profundidade. 

Na época, as principais empresas do setor desistiram de 
explorar petróleo em plataformas marítimas de grandes 
profundidades, levando a Petrobrás a desenvolver 
tecnologias próprias e a investir na engenharia 
nacional. 

O Pré-sal foi uma das maiores conquistas da estatal nas 
últimas décadas, o que coloca o Brasil em uma posição 
estratégica na demanda de energia no cenário mundial 
devido o alto valor e qualidade. devido o alto valor e qualidade. 
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Não vamos

nossa luta ao capital estrangeiro
N o s s o  p a t r i o t i s m o  é  v e r d a d e i r o !

Não vamos

nossa luta ao capital estrangeiro
N o s s o  p a t r i o t i s m o  é  v e r d a d e i r o !

entregar

De 7,2 mil barris diários de petróleo extraídos inicialmente, a região passou a 
produzir mais de 1,5 milhão de barris por dia, possibilitando o país a atingir a 
autossuficiência em 2006.

Com mais de 10 anos de atividade, o Pré-Sal já é responsável por 60% de todo o 
petróleo de alta qualidade. 

A Petrobras tem as maiores reservas. Os grandes campos de: Lula, Libra e 
Búzios, operados pela estatal brasileira, são considerados as maiores 
descobertas do Petróleo do mundo.



    A Companhia é a oitava do mundo nos segmentos de 
petróleo e energia. O valor do barril de petróleo, que 
chegou a custar US$ 110, caiu para US$ 35 em 2016. Isso 
gerou problemas �nanceiros para todas as empresas de 
petróleo, não sendo diferente para a Petrobrás. 
 
    Com a descoberta do Pré-sal, a Petrobras investiu 
maciçamente em toda a cadeia de petróleo, da extração 
ao re�no
para agregar valor aos produtos e expor, 

tar derivados e não apenas petróleo cru. 
    
A Operação Lava-Jato, que busca investigar a corrupção 
na Petrobrás, paralisou todas as obras da empresa, geran-
do desemprego em massa. Apenas na estatal foram mais 
de 20 mil funcionários demitidos. 

    E várias empresas também foram afetadas o que gerou 
mais de 1 milhão de desempregados. 
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A cada R$ 1 bilhão que a
Petrobrás investe em
exploração e produção de
petróleo gera R$1,28 bilhão
para o PIB e 26.319 ocupações. 
 

NÃO quero

no combustível
aumento

CONHEÇA OS PERIGOS DA PRIVATIZAÇÃO



A cada R$ 1 bilhão que a
Petrobrás investe em
exploração e produção de
petróleo gera R$1,28 bilhão
para o PIB e 26.319 ocupações. 
 

    Somos a favor do combate à corrupção, mas  
não da forma de como foi feita: gerando desem-
pregos.  
   A Petrobrás está bem financeiramente porque 
domina o mercado de combustíveis no país, um 
negócio altamente lucrativo. Portanto, não há 
risco de ela quebrar, como tem sido nos últimos 
66 anos da estatal. 
 
 O desmonte da empresa aprofunda ainda mais 
a crise econômica. 
R$ 100 bilhões para o PIB foi o valor que deixou 
de ser gerado sem os investimentos da Petro-
brás entre 2014 e 2018. Segundo o Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra (INEEP). 
 
   O governo Bolsonaro preparou um plano de 
venda fatiada da Petrobrás, mas em agosto de 
2019 anunciou que pretende vender toda a 
estatal até 2022. 
Com isso todo o lucro com a produção e venda 
de combustíveis no Brasil irá para as empresas 
e países estrangeiros. 
 

A cada R$ 1 bilhão que a
Petrobrás investe em
exploração e produção de
petróleo gera R$1,28 bilhão
para o PIB e 26.319 ocupações. 
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A Petrobrás

está quebrada!
NÃO

Se privatizada, a empresa perde
o seu compromisso com o
desenvolvimento econômico e
social no Brasil e passa a ter um 
único propósito: o lucro dos seus 
proprietários  

CONHEÇA OS PERIGOS DA PRIVATIZAÇÃO



Escaneie o código QR CODE e conheça um pouco mais
dos movimentos de defesa da Petrobrás.
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@sindipetroam

Conheça mais: sindipetroam.org.br


