
A descoberta das imensas re-
servas de petróleo e gás na camada 
pré-sal da costa brasileira significa 
uma grande vitória tecnológica da 
Petrobras, uma oportunidade ím-
par e muitos riscos para o Brasil. Sa-
bendo aproveitar esta oportunidade 
o Brasil poderá dar um salto em sua 
industrialização, IDH e papel geo-
político no planeta. Ou seja, iniciar 
sim uma nova era. 

Muitos países já foram gran-
des produtores de petróleo e deixa-
ram de ser, sem que sua história mu-
dasse. Assim, a nova era pode vir, 
ou a oportunidade poderá ser perdi-
da. Desde o anúncio desta desco-
berta pela Petrobras, o assunto está 
em debate na imprensa, no governo, 
no parlamento e nos movimentos so-
ciais. 

O uso de energia fóssil (ain-
da hoje petróleo 40% da matriz mun-
dial, carvão 20%, e do gás natural 
20%) foi o que garantiu o aumento 
da produtividade do trabalho na era 
industrial. E um salto na qualidade 
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O PRÉ-SAL
É NOSSO
O início de uma nova era

Exploração do petroléo na camada do 
Pré-sal ocorre milhares de metros abaixo do leito do mar
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de vida da humanidade. E hoje cer-
ca de 50% da humanidade ainda vi-
ve no meio rural. Assim, o desenvol-
vimento econômico do planeta e a 
migração crescente para centros ur-
banos aumenta ainda mais o consu-
mo energético.

Analistas estimaram que o 
petróleo do pré-sal poderá render 
ao Brasil, nas próximas três déca-
das, algo acima dos cinco trilhões de 
dólares. Considerando que o PIB 
brasileiro está na casa de US$ 1,8 tri-
lhão, somente o pré-sal poderá mais 
do que triplicar tudo o que o Brasil 
produz e, consequentemente, multi-
plicar toda a riqueza brasileira. 

Com isso, os brasileiros esta-
rão diante da seguinte situação: ou 
criam mecanismos para garantir 
distribuição igualitária da riqueza 
descoberta ou perpetuam o imenso 
fosso que separa os ricos e os po-
bres, possibilitando que a parcela 
mais rica concentre ainda mais ri-
queza, ampliando a desigualdade so-
cial.
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Agenda 
R Neste dia 
24 de agosto, às 
11 horas, o Comitê re-
alizará um ato público em 
defesa do Pré-sal na esquina de-
mocrática, em seguida uma cami-
nhada até a Praça da Alfândega e a 
distribuição deste boletim.

R Dia 1º de setembro, às 19 ho-
ras, no salão de atos da Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), haverá uma aula pú-
blica, ministrada pelos professo-
res Ildo Sauer, da USP , e Carlos 
Lessa, aposentado da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). A promoção será conjun-
ta da UFRGS, do Sindicato dos Pe-
troleiros do Rio Grande do Sul ( 
Sindipetro/RS) e da Assembléia 
Legislativa.

R No dia 1º de outubro haverá um 
grande expediente especial, no Ple-
nário 20 de setembro, em come-
moração aos 55 anos de criação 
da Petrobrás. A iniciativa é do de-
putado Raul Carrion ( PcdoB). 

R Além dessas atividades deverá 
ser recolocada na praça da Alfân-
dega, em data a ser definida pelo 
Comitê a Torre de petróleo que foi 
símbolo da luta pela criação da Pe-
trobrás,  "O petroléo é nosso".

R Ainda sem data marcada, have-
rá uma audiência do comitê com o 
presidente da República, Luís Iná-
cio Lula da Silva e a ministra-
chefe da Casa Civil Dilma Rous-
sef, para apresentar a proposta 
do Comitê de um novo marco regu-
latório legal.



2Informativo Pré-Sal

MESA DIRETORA
2009

Presidente
Dep. Ivar Pavan - PT 

1º Vice-presidente
Dep. Luciano Azevedo - PPS

2º Vice-presidente
Dep. Francisco Appio - PP

1º Secretário
Dep. Giovani Cherini - PDT

2º Secretário: 
Dep. Nélson Härter - PMDB

3º Secretário: 
Dep. Paulo Brum - PSDB

4º Secretário
Dep. Cassiá Carpes - PTB

1º Suplente de Secretário
Dep. Miki Breier - PSB

2º Suplente de Secretário
Dep. Raul Carrion - PCdoB

3º Suplente de Secretário
Dep. Marquinho Lang - DEM

4º Suplente de Secretário
Dep. Adão Villaverde - PT

Jornalista Responsável: 
Walmaro Paz

Editoração e projeto gráfico: 
Bernardo Berton e Departamento de 
Comunicação Visual da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul

MANIFESTO GAÚCHO EM DEFESA DO PRÉ-SAL

No dia 13 de agosto, duran-
te plenária realizada na Assembleia 
Legislativa, o Comitê Gaúcho em De-
fesa do Pré-Sal divulgou um mani-
festo público a respeito das priori-
dades e diretrizes da Campanha “O 
Pré-Sal é Nosso”. O manifesto, a se-
guir, foi aprovado pelas mais de 40 
entidades e instituições que fazem 
parte do grupo:

“O Comitê do “O Pré-Sal É 
Nosso”, tem por consenso entre as 
entidades nele representadas e sig-
natárias do presente documento 
que, a questão Pré-Sal, pela sua ex-
pressividade e representatividade 
de força política e poder econômi-
co, precisa e deve ser tratada antes 
de mais nada, como uma destacada 
questão política de Estado. Como 
tal, tem que ser capitaneada pelas 
forças políticas nacionais compro-
metidas com o desenvolvimento e o 
futuro da Nação Brasileira, ou seja, 
deve transcender o interesse reser-
vado, privado ou particular, e preci-
sa, sim, alcançar de todas as for-
mas a todos os brasileiros. 

Em função dos imensos in-
teresses em jogo nesta questão, não 
podemos, em hipótese alguma, nos 
calar e deixar de manifestar de pú-
blico, algumas questões que para 
nós são da maior importância pa-
triótica, onde destacamos como es-
senciais e estratégicas, as seguintes 
questões prioritárias:
- Restabelecer a propriedade de to-
do o petróleo brasileiro pela Na-
ção Brasileira, com retomada do 

Monopólio Constitucional.
- Extração exclusivamente pela 
PETROBRAS, inclusive com re-
compra de parte de suas ações, ou 
modelo alternativo que garanta a 
propriedade pela União.
- Revisão da política de distribui-
ção de “royalties” decorrentes da 
extração do petróleo de modo a be-
neficiar equanimemente toda a 
população brasileira.
- Constituir um Fundo Social desti-
nado a construir o país que quere-
mos para nós e nossos descenden-
tes, direcionando recursos para:
a) Educação, com acesso garanti-
do a todas as futuras gerações, pri-
orizando ensino de qualidade; 
b) Saúde Pública garantida atra-
vés do fortalecimento do Sistema 
Público, com melhores condições 
de atendimento; 
c) Garantia alimentar a todos os 
brasileiros carentes, ou com ren-
da inferior a um salário mínimo, 
investindo concomitantemente 
na sua capacitação pessoal; na 
perspectiva de construção de 
uma política de assistência social 
cidadã;
d) Investimento em pesquisa e 
inovação tecnológica, através dos 
uma rede de Centros de Pesqui-
sas, para o aproveitamento das po-
tencialidades e vocações do país; 
e) Infra-Estrutura, através do 
equacionamento dos gargalos que 
impedem o crescimento e compe-
titividade Brasil; 
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f) Recuperar e investir no processo 
ambiental brasileiro, corrigindo a de-
gradação existente e garantindo a 
sustentabilidade da Qualidade de Vi-
da dos brasileiros.

A atual geração de políticos e lí-
deres, que tem o poder e o dever de 
bem representar a Sociedade Brasilei-
ra, que lhes conferiu o presente man-
dato, está diante da singular oportuni-
dade de legislar para nos tornarmos 
uma Nação Rica. Nessa hora séria e de 
graves decisões, desejamos reivindi-
car, em nome daqueles cuja voz tem si-
do sufocada pelos interesses que regia-
mente calam as fontes que poderiam 
expressá-la, o brado de Liberdade, Di-
reito, e de Futuro que lhes tem sido so-
negados pelas limitações de nação po-
bre que até aqui temos sido.

Impõe-se imperativamente, 
portanto, o resgate social do futuro de 
todos os brasileiros, para que a nossa 
geração se justifique, com dignidade e 
probidade diante do futuro que se avi-
zinha.”
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