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ADESÃO À GREVE AUMENTA!

PETROLEIROS SEGUEM FORTALECENDO A GREVE NACIONAL

Movimento completa 10 dias com participação de 92 unidades
do Sistema Petrobrás, em 13 estados brasileiros

C

erca de 20 mil petroleiros estão mobilizados de
norte a sul do país, pela reversão das demissões de mais de mil trabalhadores de Araucária Nitrogenados, no Paraná (ANSA), contra o
descumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho, pela
diminuição do preço da gasolina, gás e seus derivados,
contra o desmonte da Petrobrás e a política de privatização de diversas estatais.
Na base do Sindipetro-RJ a adesão vem crescendo.
Já estão na greve todas as plataformas (P-74/P-75/P76/P-77), o Terminal Aquaviário da Baia de Guanabara

(TABG); o Terminal da Baia de Ilha Grande (TEBIG) e
o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). Entre as unidades que realizaram atos, atrasos
e mobilizações durante o dia de ontem, segunda-feira
(10), o TEJAP aprovou em assembleia a adesão à greve
a partir desta terça (11). No CENPES, ontem (10), após
atraso no turno das 7h, com incorporação ao atraso/
ato no ADM (2h) na Praça das bandeiras, o turno atrasou novamente às 15h (2h). Também estão programadas, entre outras atividades, atos hoje (11) no CENPES e
amanhã (12) no COMPERJ e no EDISE.
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11/02 - às 7h - Ato no CENPES
CAFÉ FORTE na Praça das Bandeiras
11/02 - às 12h30 - Ato no EDICIN
12/02 - às 7h30 - Ato no COMPERJ
12/02 - às 12h30 - Ato no EDISE

ATO NO EDISE BUSCA TRAZER
GREVISTAS DE PLATAFORMAS
DO PRÉ-SAL PARTICIPAM DE ATO O ADMINISTRATIVO PARA A GREVE
NO TABG, TEBIG E COMPERJ
TRABALHADORES DE PLATAFORMAS
DO PRÉ-SAL VISITARAM TERMINAL,
REFORÇANDO UNIÃO NA GREVE

A
N

esta segunda-feira (10), no 9º dia da Greve Nacional Petroleira, os trabalhadores e trabalhadoras do TABG, em greve desde sexta (7), realizaram uma mobilização que contou com a presença
do pessoal das plataformas que operam na Cessão
Onerosa (P-74, P-75, P-76 e P-77), Campo de Búzios,
litoral do Rio de Janeiro. Assim, a greve petroleira na
base do Sindipetro-RJ ganha mais adesões e se reforça
com a união da categoria.

Reunião diária de organização dos grevistas

inda nesta segunda, foi realizado um ato numa
das entradas do EDISE, na Rua Lélio Gama. Organizado pela Comissão de base local, com apoio
do sindicato, reuniu cerca de 120 pessoas dentre trabalhadores do EDISE e de outros prédios administrativos,
do TABG, do COMPERJ e de plataformas do Pré-Sal.
O ato teve como objetivo marcar a importância dos
trabalhadores das áreas administrativas participarem
da greve. “O operacional está forte na greve e o administrativo precisa desmontar dois mitos”, pontuou Antony Devalle. “O primeiro mito é que o administrativo
não pára. Ainda que raro, pára, sim, como na greve de
1995, quando uma parcela razoável de trabalhadores
do EDISE participaram do movimento.
O segundo mito, ainda mais poderoso, é que não
adianta o administrativo parar. (...) Cada vez mais automatizada, diversos sistemas que interagem com a área
operacional são parcialmente controlados de áreas administrativas, e grande parte dos pagamentos dos mais
diversos fornecedores é feita nessas áreas”. A greve do
administrativo certamente gera impactos relevantes.
O próximo ato no EDISE está marcado para
quarta 12/02, às 12h.

- - - - UM RIO DE LUTAS - - - CONTRA O DESMONTE NEOLIBERAL

N

o final da tarde desta segunda-feira (10) foi realizada a Plenária “Um
Rio de Lutas”, combinada com a reunião do Comitê de defesa das Estatais, para organizar o apoio à Greve Nacional dos Petroleiros e impulsionar todas as forças contra as privatizações e demissões na Casa da Moeda,
Dataprev, Serpro, BNDES, Caixa Econômica, entre outras empresas estatais
e de capital misto, além de exigir investimentos para garantir a qualidade da
água fornecida à população do Rio de Janeiro, a defesa da Educação Pública
e da Saúde Pública.
Para dar visibilidade às lutas e massificar a greve petroleira, um dos indicativos foi a realização de uma passeata ainda esta semana, a partir da articulação das entidades desenvolvendo os elos para uma luta unitária para
derrubar o projeto neoliberal capitaneado por Bolsonaro, Paulo Guedes e
Roberto Castello Branco na direção da Petrobrás.
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