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POR QUE DEFENDER A PETROBRAS? 

66 Para ser efetivado, o PNE depende dos recursos do 
Fundo Social e dos royalties do petróleo e gás natural. 
Em 2010, o Congresso aprovou a Lei 12.351 (Lei da 
Partilha) que criou o Fundo Social para estabilizar a 
economia nacional em tempos de crise e para reforçar 
os investimentos nas áreas de educação, saúde, cul-
tura, esporte, ciência e tecnologia e meio ambiente.

66 A Lei 12.858 destinou 50% do montante do Fundo 
Social e mais 75% dos royalties do pré-sal desti-
nados à União, aos estados, DF e municípios para 
a educação, além de outros 25% para a saúde. 

66 A Lei 13.365, de autoria do senador José Serra 
(PSDB-SP), retira a exclusividade da Petrobras nas 
operações de exploração do Pré-sal e transfere 
o controle da exploração do petróleo e gás para 
empresas privadas multinacionais, o que impõe 
menos arrecadação ao Fundo Social da União e, 
em consequência, para a educação e a saúde.

O REGIME DE PARTILHA É PARA O POVO!

66 No Brasil, o modelo de partilha do lucro na produ-
ção de petróleo foi criado a partir da descoberta 
das gigantescas reservas de pré-sal, por meio 
dos governos Lula/Dilma, no qual parte do lucro 
deverá ficar com a empresa produtora e a outra 
parte vai para formar o Fundo Social, inspirado 
no Fundo Soberano da Noruega. Após o golpe, 
tudo está sob ameaça e em ligeira destruição.

66 Assim como a Noruega, o Brasil deveria adotar a estra-
tégia de industrialização nacional e utilizar o lucro do 
petróleo para em pouco tempo resolver os grandes 
problemas sociais do país. Imaginemos o que poderia 
ser feito para a educação e saúde, sabendo que nosso 
país possui reservas de 200 bilhões de barris de petró-
leo, dez vezes maior que a Noruega possuía a 20 anos, 
quando decidiu usar o petróleo a serviço de sua nação.

66 E o que está fazendo o Brasil? Os ilegítimos e 
golpistas estão entregando nossas reservas de 
pré-sal para as petroleiras estrangeiras levar o 
lucro embora, inclusive parte para a estatal norue-
guesa, como foi a entrega da área de pré-sal do 
campo de Carcará. A privatização da Eletrobrás e 
da Petrobrás é parte desta lógica de entrega das 
riquezas estratégicas ao capital internacional.

O QUE A NORUEGA PODE 
ENSINAR AO BRASIL?

66 Na questão energética, as riquezas geradas pelo 
petróleo foram canalizadas para resolver os proble-
mas de educação, saúde e tecnologia, tornando o 
país referência mundial em qualidade de vida.

66 Para extrair o petróleo, adotaram uma política 
energética que colocou como prioridade o desen-
volvimento social, chegando a ficar com 80% dos 
lucros do petróleo. Com este dinheiro foram for-
mando anualmente o chamado Fundo Soberano. 

66 A Noruega era considerada um dos países mais 
pobres da Europa. Sua estratégia de desenvolvi-
mento conseguiu distribuir renda, usando o dinheiro 
do petróleo, e gerar postos de trabalho no país para 
melhorar a vida de toda população. Em poucos anos, 
o país conseguiu atingir os melhores índices do pla-
neta em relação a renda per capita, com cerca de 
U$ 71 mil dólares/pessoa e há 14 anos lidera o ran-
king do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O GOLPE QUER SURRUPIAR 
AS RIQUEZAS DO BRASIL

66 Após o anúncio da desestatização da Eletrobras, o 
governo golpista divulgou um plano para privatizar mais 
57 empresas públicas de controle estatal. Em setem-
bro de 2016 já havia sido anunciada a desestatização 
de 34 outros projetos. Entre as novas corporações 
públicas que serão concedidas ao setor privado estão 
os portos de Belém (PA), Paranaguá (PR), Itaqui (MA), 
Suape (PE), a Companhia Docas do Espírito Santo, 
dentre outras, além de 18 aeroportos, rodovias, a 
Lotex e a Casa da Moeda. O aeroporto de Congonhas, 
segundo maior do país com movimento de 21 milhões 
de passageiros por ano, também está no pacote.

66 Depois de iniciar a entrega do Pré-sal ao capital 
estrangeiro, o golpista Temer ameaça privatizar 
a Reserva Nacional de Cobre e seus Associados 
(Renca), localizada na Amazônia Legal entre os esta-
dos do Pará e Amapá. A exploração desenfreada 
da Amazônia e a entrega das riquezas naturais 
ao capital privado ameaçam o clima no planeta e 
geram mais expropriação do patrimônio nacional.

AS RIQUEZAS DO PETRÓLEO SÃO PARA A EDUCAÇÃO
Tanto os royalties do petróleo, como o Fundo Social, são fundamentais para 

que se possa ter uma educação de qualidade para todos os brasileiros.

SAIBA MAIS NO SEU SINDICATO!


