Frase ﬁcou famosa ao ser pronunciada
por Getúlio Vargas após descoberta de
reservas de petróleo na Bahia. Depois,
virou lema da Campanha do Petróleo,
promovida pelo Centro de Estudos e
Defesa do Petróleo. O movimento,
puxado principalmente pelos
estudantes (UNE) e movimentos
sociais, resultou na criação da
Petrobrás.
A fundação da Companhia e a
ins tuição do monopólio estatal da
exploração, do reﬁno e do transporte,
durou até 1997. Após a Lei n° 9.478,
conhecida como Lei do Petróleo, e a
criação da Agência Nacional do
Petróleo, órgão regulador do setor, o
monopólio foi derrubado.
Desde então, nenhuma empresa
estrangeira inves u de fato no Brasil
instalando reﬁnarias ou dutos de
distribuição de petróleo e derivados,
apesar do mercado estar aberto.

O petróleo é matéria prima para mais de
três mil produtos. Está presente em
quase todos os bens de consumo do
nosso dia-a-dia (gás de cozinha, gasolina,
lubriﬁcantes, diesel, asfalto, fer lizantes,
plás cos, vestuário, remédios...).

• Emprego e renda;

• Geração de Impostos;

• Desenvolvimento tecnológico;

• Energia.

• Recursos para educação e saúde pública.

• É uma estatal de economia mista;
• Maior empresa brasileira;
• Atende o mercado de petróleo, gás, energia e
biocombus vel;
• Fundada em 1953 pelo então presidente
Getúlio Vargas;
• Reconhecida por três vezes como a melhor
empresa do mundo na extração de petróleo em
águas profundas (por exemplo: pré-sal).

• Exploração e produção de
petróleo e gás natural.
• Transformação desses
produtos em derivados de
maior valor agregado (gás de
cozinha, gasolinas, lubriﬁcantes,
diesel, asfaltos e fer lizantes)
através das reﬁnarias.
• Produção de biocombus veis
e fer lizantes.
• Distribuição de todos esses
produtos aos consumidores
ﬁnais.

• A Companhia responde por 7% do PIB
paranaense;
• Gera mais de R$ 2 bilhões por ano em
impostos aos cofres do estado;
• Atua pra camente em toda a cadeia
de produção de petróleo nos dois
estados (da extração ao escoamento,
reﬁno e fabricação de fer lizantes).

• Repar: Reﬁnaria Presidente Vargas: Araucária (PR)
• Usina da Xisto: SIX - São Mateus do Sul (PR)
• Tepar: Terminal Aquaviário de Paranaguá (PR)
• Tefran: Terminal Aquaviário em São Francisco do Sul (SC)
• Teguaçu: Terminal Terrestre de Biguaçu (SC)
• Temirim: Terminal Terrestre de Guaramirim (SC)
• Tejaí: Terminal Terrestre de Itajaí (SC)

Reﬁnaria Presidente Getúlio Vargas (Repar)
Localização: Araucária-PR
Empregos gerados: 6,7 mil
(1,7 mil diretos e 5 mil indiretos)
Produção: 33 milhões de litros/dia de derivados | 12% de
toda produção nacional
Faturamento: + de R$ 15 bilhões/ano
Receita Líquida: cerca de R$ 3 bilhões/ano
Impostos: + de R$ 2 bilhões/ano de ICMS
• Produz diesel, gasolina, GLP (gás de cozinha), coque, asfaltos,
combus veis, QAV (querosene para aviação), propeno, óleos
marí mos e outros.
• Processa 207.563 barris por dia (bbl/d).
• Principal motor econômico da região.
• Quinta maior reﬁnaria do Brasil.
• Responde por 67% da arrecadação de impostos do parque
industrial de Araucária (maior pólo no Paraná).

Localização: São Mateus do Sul-PR
Empregos gerados: 4 mil
(1 mil diretos e 3 mil indiretos)
Processamento: 1 milhão e 500 mil toneladas de pedra
de xisto/ano
Produção: 3 mil barris/dia (Bbl)
Receita Líquida: + de R$ 100 milhões/ano
Impostos: cerca de R$ 100 milhões/ano
• Principais produtos: óleos combus veis, GLP, gás combus vel,
na a, enxofre e insumos para pavimentação que são u lizados
pelos mais diversos segmentos industriais, tais como cerâmica,
reﬁnaria de petróleo, cimenteira, usinas de açúcar e agricultura.
No ramo de fer lizantes, a SIX produz a Água de Xisto que é um
insumo para a formulação de fer lizantes foliares, com eﬁcácia
comprovada por extensas pesquisas realizadas pela EMBRAPA e
IAPAR através do Projeto Xisto Agrícola.

Terminal Aquaviário de Paranaguá
Localização: Paranaguá
Empregos gerados: 850
(350 diretos e 500 indiretos)
Armazenamento e ﬂuxo: 32 tanques (170.000 m³) e um
oleoduto (200 a 500 m³ de bombeamento/hora)
• Escoa os derivados de petróleo vindos da Repar através de
rodovia e ferrovia.
• Está interligado através do oleoduto Araucária-Paranaguá
(OLAPA – extensão de 94 km).
• Há posto para abastecimento de navios do Porto de
Paranaguá.
• Suas a vidades são de responsabilidade da subsidiária
Transpetro.

Terminal Aquaviário de São Francisco do Sul (SC)
• Recebe petróleo de navios.
• Serve para armazenar e transferir o produto para a
Repar pelo Oleoduto OSPAR.
• Suas a vidades são feitas pela subsidiária Transpetro.

Terminal Terrestre de Biguaçu (SC)
• Armazena produtos para abastecer sua região.
• Está localizado a 25km de Florianópolis.
• Através do Oleoduto OPASC recebe produtos da Repar.

Terminal Terrestre de Guaramirim (SC)
• Recebe óleo diesel, gasolina e álcool do Oleoduto
Paraná-Santa Catarina (OPASC).
• Armazena os produtos e abastece a sua região.

Terminal Terrestre de Itajaí (SC)
• Recebe e armazena óleo diesel, gasolina, álcool e gás
através do Oleoduto OPASC.
• Abastece sua região.

A polí ca de preços dos combus veis adotada pelo Governo
Federal tem como base a cotação do dólar e o valor do barril de
petróleo no mercado internacional, o que causa reajustes
constantes. Desde julho de 2017, quando esse modelo passou a
ser u lizado, os preços dos combus veis foram alterados mais
de 250 vezes, aumentando em mais de 50% a gasolina e o diesel,
enquanto os preços do GLP subiram cerca de 60%.

• Que, em média, o custo da
extração do petróleo na Petrobrás é
de 15 dólares.
• Se somar o custo do reﬁno (2,5
dólares) e os valores de operação
ﬁnanceira e margem de lucro (12,5
dólares), o custo total para a
Companhia seria de 30 dólares.
• O preço do combus vel cobrado
da população está acima dos 70
dólares (preço internacional do
petróleo).
• O Brasil, que possui petróleo
suﬁciente para o seu consumo
interno e exportação e reﬁnarias
para processar esse petróleo,
através da Petrobrás, empresa
estatal, poderia pra car um preço
bem mais baixo para o povo, mas
hoje atende aos interesses do
mercado internacional.

• A Companhia é a oitava do mundo nos segmentos de petróleo e
energia. O valor do barril de petróleo, que chegou a custar US$ 110, caiu
para US$ 35 em 2016. Isso gerou problemas ﬁnanceiros para todas as
empresas de petróleo e com a Petrobrás não foi diferente.
• Com a descoberta do Pré-Sal, a Petrobrás inves u maciçamente em
toda a cadeia de petróleo (da extração ao reﬁno) para agregar valor aos
produtos e exportar derivados, não apenas petróleo cru.
• A Operação Lava Jato, que buscava inves gar a corrupção na
Petrobrás, paralisou todas as obras da empresa, gerando desemprego
em massa. Apenas na estatal foram mais de 200 mil demi dos. Várias
empresas brasileiras também foram afetadas e isso gerou mais de 1
milhão de desempregados.
• Todos somos a favor do combate à corrupção, mas da forma como foi
feita pela Lava Jato, os trabalhadores, que nada tem a ver com os
desvios de gestores de empresas, foram os mais prejudicados.
• A série de reportagens “Vaza Jato” do Portal Intercept está revelando
a operação foi parcial, perseguindo uns e poupando outros envolvidos.
• A Petrobrás está bem ﬁnanceiramente porque domina o mercado de
combus veis no país, um negócio altamente lucra vo. Portanto, não há
risco de ela quebrar.
• O governo Bolsonaro preparou um
plano de venda fa ada da Petrobrás,
mas em agosto de 2019 anunciou que
pretende vender toda a estatal até
2022. Todo o lucro com a produção e
venda de combus veis no Brasil irá
para empresas e países estrangeiros.
• Isso é patrio smo e soberania?

