
POR QUE PRIVATIZAR A PETROBRÁS FAZ MAL AO BRASIL?

DESEMPREGO EM MASSA
O processo de privatização da Petrobrás já gerou 
a demissão de mil trabalhadores no Paraná, 2 mil 
na Bahia e mais de 3 mil no Espírito Santo e Rio 
Grande do Norte. A maioria dos demitidos são 

terceirizados.

Com a venda de 8 refinarias da Petrobrás, 15 mil 
trabalhadores serão impactados em sete estados 

do país, incluindo Minas Gerais.

AUMENTO DA GASOLINA
E DO GÁS DE COZINHA

Você notou que nos últimos anos o preço do 
combustível aumentou muito mais que o 

normal?
É porque a Petrobrás está sendo privatizada 

aos poucos. Quando ela for totalmente 
vendida, o preço vai explodir, pois não será

mais controlado pelo governo.

A privatização
da Petrobrás é
da sua conta!

POR QUE PRIVATIZAR A PETROBRÁS FAZ MAL AO BRASIL?

Petroleiros de todo o país entraram em GREVE no dia 1° de fevereiro por tempo 
indeterminado. O movimento exige que a Petrobrás interrompa o fechamento da 

Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), que vai causar a 
demissão de 1.000 trabalhadores e faz parte do processo de privatização.

A greve também chama a atenção da sociedade sobre os impactos da atual 
política de preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, e da venda de 

metade das refinarias da Petrobrás. Nós, brasileiros, ficaremos cada vez mais 
reféns dos preços internacionais. Isso vai doer diretamente no nosso bolso!

A privatização



POR QUE VENDER A REGAP
FAZ MAL A MINAS GERAIS?

A Regap está sendo vendida pelo Governo Federal,
o que vai gerar prejuízos à população mineira.

A Regap gera riqueza e 
empregos para Minas:

É a maior recolhedora do 
ICMS de Minas.

É a empresa que mais paga 
impostos para Betim

R$ 400 milhões por ano. 
É mais que o orçamento da Saúde e 

da Educação.

Emprega 800 funcionários 
próprios e mais de 1.200 

terceirizados.
Movimenta o comércio e 
gera empregos indiretos.

A REGAP PODE VIRAR UMA NOVA VALE!
A privatização aumenta o risco de tragédias, pois as empresas gastam menos em 

manutenção e segurança para aumentar os lucros. Foi isso que gerou o rompimento das 
barragens em Mariana e Brumadinho matando quase 300 pessoas.

A REGAP PODE FECHAR!
A empresa que comprar a Regap pode diminuir a produção ou simplesmente 

fechar a refinaria, caso deixe de ser lucrativa, pois as empresas privadas não têm 
a obrigação de atender as necessidades da população. 

POR QUE VENDER A REGAP
FAZ MAL A MINAS GERAIS?

A Regap está sendo vendida pelo Governo Federal,
o que vai gerar prejuízos à população mineira
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