Petrobras
Gigante petrolífera brasileira, controlada pelo estado




2 biliões de dólares em corrupção
Dinheiro de corrupção supostamente vai para políticos
Dezenas de milhares de empregos perdidos

A gigante petrolífera brasileira Petrobras 1, controlada pelo estado, está no cento do maior escândalo
de corrupção da história do país. Envolvendo subornos, comissões e lavagem de dinheiro, com
valores reportadamente superiores a 2 biliões de dólares americanos 2, as revelações abanaram a
liderança política do Brasil e mergulharam o país numa importante crise política.
Mais de 50 políticose 18 empresas3 ligados ao escândalo, estão a ser investigados, incluindo
empresas brasileiras de construçãoque3, alegadamente,pagaram subornos para assegurar negócios
com a Petrobras, algumass das quais são igualmente conhecidas pela exportação de práticas de
corrupção para outros países. Desde Setembro deste ano, 50 indivíduos foram condenados por
corrupção, lavagem de dinheiro ou crimes relacionados no âmbito da Operação Lava-Jato4 – uma
investigação mais vasta às alegações de práticas corruptas nos processos contratuais no Brasil.
O grupo inglês de engenharia Rolls-Royce, também está a ser investigado com base em acusações
de haver pago subornos a executivos da Petrobras em troca de contratos 5.
Pensa-se que executivos de mais de outras 20 empresas de engenharia e construçãotenham6
inflacionado o valor de contratos de serviços à Petrobras, canalizando fundos para contas de
executivos da Petrobrase7 de partidos políticos, incluindo o Partido dos Trabalhadores (PT), no
poder, e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o poderoso partido centrista que
ancorou a coligação que se encontra no governo 8.
Anteriormente, este ano, a procuradoria brasileira accionou legalmente9 algumas destas empresas,
pedindo mais de 1 bilião de dólares americanos como ressarcimento por prejuízos causados pelo
pagamento de propina, predeterminação de contratos e comissões a políticos.
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O ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari, foi condenado a 15 anos de prisão pelo
seu papel neste escândalo10, enquanto o antigo chefe dos serviços corporativos da Petrobras,
Renato Duque, recebeu uma pena de 20 anos por corrupção 11.
O ministério público acusou12 o presidente da câmara baixa do Parlamento brasileiro, Eduardo
Cunha, de corrupção e lavagem de dinheiro, enquanto o antigo presidente do Brasil, Fernando Collor
de Mello, que foi destituído em 1992, mas que agora é senador, também está a ser acusado por
alegado envolvimento13.
O escândalo está a causar danos no mercado de trabalho, e, já houve dezenas de milhares de
demissões14 – na sua maioria empregos de baixa qualificação. Acredita-se que se seguirão mais
perdas15, à medida que a economia se contrai e os lucros da Petrobras diminuem.
O povo está furioso com a elite política e as grandes empresas, por permitir que esta cultura de
corrupção crescesse. Mais de um milhão de pessoas 16 saíram às ruas em protesto. O que o povo
precisa agora é de prestação de contas e garantias de que todos os responsáveis por este
gigantesco escândalo sejam levados à justiça por todos os crimes que cometeram.
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