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MOÇÃO DE APOIO À GREVE DOS PETROLEIROS E CONTRA O LEILÃO DO NOSSO
PETRÓLEO
O SINASEFE NACIONAL, representação sindical dos Trabalhadores da Educação Federal
Básica, Profissional e Tecnológica há 25 anos, posiciona-se publicamente contra o atentado à nossa
soberania nacional e todos os brasileiros realizado pelo Governo Dilma Rousseff nesta segundafeira (21 de outubro), quando leiloou o petróleo do campo de Libra às multinacionais Shell (angloholandesa), Total (francesa), CNPC e CNOOC (chinesas) por irrisórios R$ 15 bilhões, quando a
riqueza do campo é avaliada em valores mínimos de US$ 1,5 trilhão.
Ao mesmo tempo, a Presidente ignorou a campanha salarial e contra o leilão dos petroleiros
e intensificou a terceirização/privatização da Petrobras – que já conta com 60,2% pertence ao
capital privado, sendo destes mais de 40% à empresas e acionistas estrangeiros.
Como educadores que somos, portanto pertencentes à classe trabalhadora deste país, que foi
lesada com esse leilão criminoso, vamos nos unir às campanhas pela revogação do leilão das
reservas de libra. Apoiamos, incondicionalmente, a greve dos petroleiros que já dura seis dias, em
todas as suas reivindicações.
Repudiamos, ainda, a incoerência da Presidente com seu próprio discurso de campanha em
2010, quando se comprometeu a não privatizar o petróleo do pré-sal, classificando tal ato como
criminoso, pois este seria “o nosso passaporte para o futuro” – veja vídeo aqui:
www.goo.gl/7c5GRu. Resta ver que, tristemente, o nosso futuro foi vendido à Shell, Total, CNPC e
CNOOC!
A privatização e a terceirização do patrimônio público de nosso país é algo que em nada
serve aos nossos interesses e precisa ser veementemente combatida. O SINASEFE convoca toda a
sua base e seções sindicais a somar nesta luta; a se solidarizar com os petroleiros que estão em
greve, defendendo as reservas de petróleo do povo brasileiro; e a, também, a enviar mensagens e
moções de apoio, bem como trazer suas militâncias às ruas, reforçando esse coro contra a entrega
mais vergonhosa de nossa história!
PELO ATENDIMENTO IMEDIATO DAS REIVINDICAÇÕES DOS PETROLEIROS!
VAMOS TODOS JUNTOS EXIGIR DE DILMA QUE REVOGUE O LEILÃO DAS
RESERVAS DE LIBRA!
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