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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

O Sindipetro-RJ encerrou, nesta quinta-feira (6), 
as assembleias setoriais que em cada unidade 
esclareceu, debateu e traçou suas estratégias 

de enfrentamento aos ataques da direção do Sistema 
Petrobrás aos direitos dos trabalhadores ao promover 
um plano de desmonte que antes exige demissões em 
massa, como ocorre na BR Distribuidora e na ANSA.

Continua no verso --->

GREVE CONTINUA AVANÇANDO PELO PAÍS 
No RJ, no fechamento desta edição após a meia noite, foi cortada a rendição do 

Terminal da Baia de Guanabara (TABG) enquanto na Plataforma P-77 já haviam 
entregado o controle ao geplat para o desembarque no dia de hoje e em P-74 e 

P-76 se preparavam para a entrega. P-75 faz assembleia ainda hoje. 

Assim, faremos as mobilizações encaminhadas du-
rante as setoriais para responder aos ataques da gestão 
de Castello Branco sob a coordenação de Paulo Guedes, 
o preposto do neoliberalismo no Brasil, que tem como 
cão de guarda o chefe do executivo, Jair Bolsonaro.

Agora é GREVE! Vamos todos juntos!
Vamos em frente!!

Nesta quinta, às 16h, tivemos uma reunião entre 
representantes da FNP, FUP, Sindipetro-RJ e 
Sindipetro-NF para discutir a organização uni-

tária do ato em solidariedade à greve petroleira. Para 
este ato são esperadas entidades, partidos e figuras pú-
blicas nacionais.

Ficou acertado que esse seria um ato unitá-
rio da greve e não um palanque, que todos os 
apoios à greve são bem vindos e que a palavra 
será franqueada a todas às personalidades e or-
ganizações que prestarem apoio ao movimento.
Além disso, discutiu-se a necessidade de criar 
um canal para que as diferentes federações 
possam articular-se em todos os terrenos (de 
mobilização, negocial, político e jurídico). Uma 
das propostas que apareceu é a da convocação 
de uma plenária das categorias em greve com 
a presença de todas as entidades que apoiem os 
movimentos.
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Temendo a força da mobilização da categoria, a direção 
da Petrobrás, mais uma vez usando o assédio como 
ferramenta gerencial contra os empregados, usa seus 

gerentes para o vergonhoso papel de apurar e denunciar 
aqueles que aderirem à greve. Está claro que o objetivo é co-
agir os trabalhadores mais uma vez, da mesma forma que 
foi feito durante as grandes assembleias sobre o ACT 2020, 
quando toda hierarquia recebeu ordens expressas de coagir 
seus gerenciados em reuniões na empresa e nas votações 
em assembleias.

Devemos fortalecer nosso movimento para garantir o exer-
cício de nosso direito de greve e confrontar todo o abuso à lei.

DIREÇÃO DA EMPRESA USA 
NOVAMENTE O ASSÉDIO COMO ARMA

Nas áreas administrativas orientamos a concentração no horário de entrada.
Nas áreas operacionais, em terra, o corte de rendição.
E nas plataformas, o desembarque. E para todos, a participação nas mani-

festações e atos de rua enquanto não estiverem nas comissões de convenci-
mento e mobilização locais. 

Seguiremos avaliando o desenvolvimento da greve e ajustando nossas orienta-
ções aos trabalhadores.

ORIENTAÇÕES DE GREVE

- EM DEFESA DO EMPREGO E DOS DIREITOS!
- EM DEFESA DA ECONOMIA NACIONAL E
DAS ESTATAIS! 
- DERROTAR A PRIVATIZAÇÃO, O 
DESEMPREGO EM MASSA!
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