#FORABolsonaro

Brasil quer

O ato organizado pelas Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo com apoio da
Central Única dos Trabalhadores levou no sábado 23/01 milhares de pessoas em
carreatas por todo o país em defesa da vacinação de toda a população brasileira
contra a covid-19 e do impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro.
A direção do Sindipetro Caxias esteve presente representado os trabalhadores
e trabalhadoras do Sistema Petrobrás. Levantar essas bandeiras é
fundamental diante do avanço da necropolítica instalada pelo governo federal.
O Brasil tem atravessado não só uma crise sanitária, mas também política e
econômica. Mesmo com mais de 210 mil mortes oficiais, Bolsonaro segue
negando a gravidade da pandemia e se colocado até contra a vacina, agindo
para tirar recursos do SUS e envolto em uma crise diplomática que ele
mesmo ajudou a criar; crise essa que dificulta acesso aos recursos necessários
para o combate à pandemia. Em meio à falta de oxigênio em Manaus,
seu governo mostra mais uma vez a incapacidade de lidar com situações
adversas. Bolsonaro não fez absolutamente nada para salvar aquelas vidas.
Há quase um ano lutamos contra o fechamento da FAFEN-PR, que foi fechada
por esse governo e que poderia estar produzindo oxigênio para conter essa crise
humanitária.
Isso só prova mais uma vez que nós, petroleiras e petroleiros
sempre estivemos do lado certo da história.

O Brasil é maior que o Bolsonaro. Os brasileiros são melhores
que o Bolsonaro. O povo precisa respirar. Impeachment já!

A Petroleiros declaram apoio a greve dos caminhoneiros
A mobilização está prevista para acontecer a partir de 1º de fevereiro, encabeçada pela Associação Nacional de Transporte no Brasil (ANTB).

A Federação Única dos Petroleiros convocou um grande ato de solidariedade para esta segundafeira (01). A intenção é realizar ações em todo o País, unindo o protesto com solidariedade pelo
momento difícil em que o Brasil se encontra, com altas taxas de desemprego e perda de renda,
denunciando as altas nos preços dos combustíveis que afetam diretamente a vida da população.
De acordo com Deyvid Bacelar, coordenador geral da FUP, os reajustes estão ocorrendo desde outubro
de 2016, quando o mercado privado pressionou a Petrobrás a mudar sua política de preços para viabilizar
a privatização da empresa, baseando-se no PPI - Preço de Paridade de Importação. No início do mês, a
Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom) recorreu ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) e à Agência Nacional do Petróleo (ANP) alegando que a Petrobrás vendia combustível
abaixo da média internacional, prejudicando a concorrência, no mercado de derivados de petróleo.
“Essa é uma amostra do que acontecerá com o país, caso a privatização avance: sem compromisso com a
responsabilidade social, apenas com o lucro. Com a privatização, a tendência é que o preço dos derivados aumente
muito mais. O projeto para o setor de petróleo e gás que o país está seguindo é o de submissão ao mercado
internacional, sem o mínimo debate sobre os interesses do povo e a soberania energética”, afirmou Bacelar.
Nesta segunda, passa a vigorar a nova tabela de preços de referência dos combustíveis, divulgada pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária, que estabelece mudanças no PMPF (preço médio ponderado
ao consumidor final) para os combustíveis em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.
Neste dia, o Sindipetro Caxias irá distribuir 1,5 toneladas de alimentos para população carente dos
municípios de Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia, o sindicato já doou,
em nome dos petroleiros filiados, 10 toneladas de cestas básicas, além de produtos de higiene e 4
mil máscaras. A alteração dos preços dos combustíveis não impacta somente donos de automóveis,
mas toda a população. O preço do alimento sobe, refletindo diretamente na economia doméstica.
*O PMPF serve como parâmetro para a cobrança do ICMS retido pela Petrobras no ato da venda dos combustíveis aos
postos de gasolina. Além da gasolina, a tabela do Confaz traz os preços de referência do diesel, gás liquefeito de petróleo
(GLP), querosene da aviação, etanol, gás natural veicular (GNV), gás natural industrial e óleo combustível.

