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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

N
a tarde desta terça-feira (18) foi realizada a 
Grande Marcha em Defesa dos Empregos, 
da Petrobrás e do Brasil, um ato unificado 

da Greve Nacional Petroleira promovido de forma 
conjunta entre as federações dos sindicatos petro-
leiros (FNP e FUP) que integrou as caravanas de 
trabalhadores ativos e aposentados, teve a partici-
pação de diversas organizações sindicais e movi-
mentos sociais. No ato foram lidos manifestos de 
entidades jurídicas em apoio à greve.

O tom do protesto era contra a política de des-
monte do sistema Petrobrás que retira direitos e em-
pregos dos trabalhadores no Brasil; a exigência do 
cumprimento do ACT atual; o fim da venda de ativos 
da Petrobrás; a redução dos preços dos combustíveis 

PETROLEIROS E MOVIMENTOS SOCIAIS NO RIO EM MARCHA 
EM DEFESA DOS EMPREGOS, DA PETROBRÁS E DO BRASIL

Greve Nacional Petroleira continua crescendo 
Sem recuo ou esperanças no Judiciário, devemos avançar e impor o peso 

da maior greve petroleira desde 1995, até a vitória!

com a alteração da política de preço com paridade 
internacional (PPI); além da crítica e denúncia à de-
cisão monocrática e arbitrária imposta pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), por vontade do mi-
nistro Ives Gandra que, liminarmente, carimbou a 
Greve Nacional Petroleira como abusiva, atacando 
os direitos de liberdade sindical e greve, consagra-
dos na Constituição Federal depois de muita luta.

Ainda durante o ato, foi informada a decisão do 
TRT da 9ª Região, com sede em Curitiba-PR, que 
somente adiou até o dia 6 de março as demissões 
na Araucária Nitrogenados (ANSA/FAFEN-PR). 
Portanto, permanece a necessidade de mais nos or-
ganizarmos em cada base para fortalecer a nossa 
luta nacional.



D
iante do efetivo apoio dos caminhoneiros e cres-
cente apoio de outras categorias nacionais à greve 
dos Petroleiros, direção da Petrobrás e do Governo 
Bolsonaro contam, como braço direito para impor 

seus interesses a partir do TST, com a atuação mais do que 
político partidária do Ministro Ives Gandra, que tem profe-
rido decisões liminares, para lá de questionáveis, na própria 
e acurada avaliação técnica de juristas renomados do Brasil 
e do mundo. Mais do que, contraditoriamente, o Ministro, 
fora do rito regular do TST, decide por abusividade de gre-
ve, mesmo enquanto a própria direção da Petrobrás, oficial-
mente, informa aos trabalhadores e à população de que não 
há qualquer impacto da greve na produção, bem como que 
todos os serviços essenciais estão e estarão garantidos. Por-
tanto, é flagrante a inconsistência da decisão. No entanto, 
se revela seu caráter oportunista, pois em ato contínuo, a 
direção da Petrobrás desatou a ameaçar os trabalhadores 
com punições, caso permaneçam no exercício regular de 
seu direito de greve.
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GOVERNO TENTA INTIMIDAR A MAIOR GREVE NACIONAL 
PETROLEIRA DESDE 1995

No 18º dia de greve, já são  21 mil trabalhadores mobilizados em 
mais de 121 unidades do Sistema Petrobrás

QUADRO NACIONAL DA GREVE – 18/02
58 plataformas
13 refinarias (incluindo-se a fábrica de lubrificantes 
e a usina de processamento de xisto)
24 terminais
8 campos terrestres
8 termelétricas
3 UTGs
1 usina de biocombustível
1 fábrica de fertilizantes
2 unidades industriais
3 bases administrativas

Veja o quadro geral por estados em 
http://bit.ly/GREVEPELOBRASIL

. CONCENTRAÇÃO A PARTIR DAS 7h

NA PRAÇA DAS BANDEIRAS 

. PRESENÇA DOS GREVISTAS DO PRÉ-SAL 

. VENDA DE CAMISETAS “PETROBRÁS 

TEM QUE SER DO POVO”

. ARRECADAÇÃO PARA O FUNDO DE GREVE.

PARTICIPE DO “DIA C”

19/02 - O DIA DO CENPES 
NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL!

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FNP NESTA QUARTA 
(19/02)  PARA DISCUTIR O FORTALECIMENTO DO 
MOVIMENTO DA GREVE E OS PRÓXIMOS PASSOS.

ASSEMBLEIA DE GREVE DO RJ 
QUINTA (20/02) ÀS 14h

Na sede do Sindipetro RJ

Quem recebeu o malfadado telegrama da 
Petrobrás deve imediatamente procurar o Sin-
dipetro-RJ para obter esclarecimentos e apoio.

 Neste link, explicações e orientação do Ju-
rídico, incluindo o modelo de resposta.
https://sindipetro.org.br/convocacao-para-re-
torno-imediato-ao-trabalho-sindicato-orienta/

CONVOCAÇÃO PARA RETORNO 
IMEDIATO AO TRABALHO:

O SINDICATO ORIENTA


