
 

 

Pela redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha.  
Em defesa da Petrobrás! 

 
Há oito dias, caminhoneiros paralisaram suas atividades em todo o país. A repercussão desta iniciativa se 
fez sentir em pouco tempo: falta de combustível nos postos, redução da frota de ônibus em circulação, o 
sumiço do gás de cozinha, o esvaziamento das prateleiras dos mercados. A paralisia gradativa da atividade 
econômica repercutiu no funcionamento de empresas, universidades, escolas e em diversos serviços 
públicos.  
 

Ainda que pese a suspeita de lockout das transportadoras por parte da situação, é certo que a presença 
expressiva de autônomos dá ao movimento um caráter multifacetado e, por isso mesmo, imprevisível. Some 
a isso a presença cada vez mais constante de taxistas, motoboys, vans, alternativos e do transporte escolar, 
em atos de fechamento de vias nos centros das grandes cidades brasileiras.  
 

Hoje, dia 28 de maio, foi publicada em Diário Oficial a proposta do governo negociada com algumas 
entidades de representação dos caminhoneiros, da qual consta a redução do preço do diesel em R$ 0,46 por 
60 dias e o estabelecimento de uma política de preço mínimo para os fretes. Apesar disso, a paralisação e os 
bloqueios continuam em diversos pontos do país.  
 

A solução oferecida pelo governo Temer foi, em essência, abrir mão do recolhimento de parte dos impostos 
que recaem sobre o diesel para sustentar uma redução provisória do preço deste combustível, produzindo 
um impacto negativo para os cofres públicos, calculado em torno de R$ 10 bilhões. Esta medida, porém, não 
só não resolve a questão, como cria outras dificuldades adicionais. 
 

No centro do problema encontra-se hoje a política do governo para a Petrobrás. A empresa indexou a 
formação dos preços dos derivados do petróleo à flutuação do mercado internacional. Ao mesmo tempo vem 
reduzindo a capacidade de refino dos combustíveis, forçando a subutilização da capacidade das usinas que 
se encontram com uma taxa de ociosidade na casa de 25%. Hoje a Petrobrás exporta produto bruto e importa 
derivados refinados. Some-se a isso a venda de ativos estratégicos da empresa que vão comprometendo cada 
vez mais sua capacidade produtiva. Por estes motivos, a gasolina foi reajustada, desde 2016, mais de 216 
vezes. Apenas entre 22 de abril e 22 de maio de 2018, a gasolina foi reajustada em 47% e o diesel 38,4% (de 
acordo com a Nota Técnica 194 do Dieese). O impacto destes reajustes sobre o custo de vida é enorme. Não 
se estranha, por isso, a simpatia que o movimento iniciado pelos caminhoneiros vem produzindo nos mais 
diversos setores da sociedade. 
 

Neste contexto, a partir do dia 30 de maio (próxima quarta), os petroleiros de todo o país iniciarão sua greve. 
Eles pedem a defesa da Petrobrás, a mudança na política de preços dos derivados do petróleo e a demissão 
de Pedro Parente da presidência da empresa. Nós, da Direção Estadual do SINTEFPB, acreditamos que 
precisamos nos somar a este momento de indignação coletiva. É preciso perceber que a crise gerada pelo 
governo e sua política impacta a existência dos IFs. Os cortes orçamentários que se avizinham 
comprometerão, ainda mais, nosso funcionamento. 
 

Chamamos todos os servidores e servidoras a se mobilizarem em seus campi. Vamos debater a conjuntura 
que atravessamos e multiplicar as atividades de protesto que começam a se desenhar. Todo o apoio à luta 
pela redução do preço dos derivados de petróleo, em defesa da Petrobrás e contra a política de reformas e 
ajuste do governo Temer. 
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