Manifesto dos petroleiros:
POR
COMBUSTÍVEIS
MAIS
BARATOS,
DEFENDER
AS
REFINARIAS
DA
PETROBRAS!
UNIDADE E LUTA, JÁ!
A direção da PETROBRAS anunciou a venda de 8 das 13 refinarias
da estatal. Isso corresponde a 50% da capacidade de refino da
empresa. A PETROBRAS, em 2018, teve lucro líquido de R$ 26
bilhões. As refinarias têm uma grande contribuição nesse
faturamento. As refinarias recebem matéria das próprias
plataformas e poços da PETROBRAS, o que potencializa o lucro.
Por isso a necessidade de defender uma empresa integrada do
poço ao posto. Vender as refinarias da PETROBRAS é um crime
que lesa o povo brasileiro.
As refinarias da empresa têm um custo de produção de derivados
de quase a metade que as refinarias estrangeiras. Por isso
eles não conseguem construir refinarias privadas aqui no país,
tendo em vista que a lei do monopólio acabou em 1997. Nossos
combustíveis saem das refinarias mais baratos. O que o governo
e a direção da PETROBRAS fazem é aumentar o preço
artificialmente para facilitar que os combustíveis importados
sejam vendidos aqui. É um crime de lesa pátria.
Com esse anúncio de venda das refinarias, precisamos resistir.

A HORA DA UNIDADE E DA LUTA

O sindicato dos petroleiros do Rio de Janeiro, filiado à FNP,
aprovou em seu congresso uma proposta de unir todos os 17
sindicatos petroleiros no país em torno de uma pauta
unificada, um comando unificado e um encontro nacional
unificado.
É muito importante que todos os sindicatos se unam nesse
momento.

Querem acabar com a PETROBRAS! UNIDADE E LUTA JÁ!

Pela diminuição do preço dos combustíveis!
Contra a atual política de preços da PETROBRAS!
Não à venda de ativos da PETROBRAS!
Nenhum Direito a Menos!
Em defesa das nossa aposentadoria, reforma da previdência NÃO!
Toda força e solidariedade aos petroleiros petroleiras da
RNEST, RLAM, LUBNOR, REMAN, REPAR, REGAP, REFAP e SIX!
Construir a Greve Geral para impedir esses retrocessos!

RESISTÊNCIA PETROLEIRA

