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Petroleiros lutam contra o 
desmonte da Petrobras!

A privatização da 
Petrobras significa 
aumento de preços, mais 

trabalhadores desempregados 
e menos investimentos em 
infraestrutura. Isso faz com 
que haja menos chances da 
economia crescer.

Se o governo Bolsonaro 
privatizar a petroleira, os 
preços da gasolina, do diesel 
e do botijão de gás de cozinha 
vão disparar e aumentar ainda 
mais. 

A entrega da Petrobras 

vai aumentar ainda mais 
o desemprego porque 
milhares de petroleiros e de 
trabalhadores de empresas do 
entorno, como as dos setores de 
comércio e serviço, vão fechar 
as portas. 

O governo já anunciou a 
privatização de oito refinarias. 
O objetivo de Bolsonaro é 
entregar todo o sistema e ele 
já iniciou o desmonte com o 
fechamento da Fafen (PR) e a 
demissão de mil trabalhadores. 
Essa é uma estratégia para 

justificar e facilitar a venda da 
estatal. 

Solidariedade
A greve dos petroleiros é 

justa e merece o apoio de todo o 
povo brasileiro. Temos que lutar 
contra o plano de Bolsonaro 
de demitir trabalhadores e 
fechar unidades da Petrobras. 
A privatização só é boa para 
os grandes empresários. Para 
nós, só restará o aumento do 
combustível, mais desemprego e 
menos investimentos. 

Os petroleiros estão em greve desde 1º de fevereiro. Eles 
estão lutando contra o fechamento da Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados (Fafen), em Araucária, no Paraná, a demissão de 
mil trabalhadores da unidade e o processo de privatização da 

Petrobras, que prejudica o Brasil e todos os brasileiros

Justiça ataca
greve

No dia 3/2, o ministro Ives 
Gandra Martins Filho, do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), conhecido 
por suas tendências antissindicais 
e antitrabalhistas, concedeu uma 
liminar à Petrobras na qual deter-
mina multa de até 500 mil reais às 
organizações de funcionários caso 
não sejam respeitadas certas exi-
gências, entre elas a manutenção dos 
serviços essenciais por meio de um 
contingente de, no mínimo, 90% dos 
empregados. Determinou também o 
bloqueio das contas dos sindicatos. 
As medidas, na prática, significariam 
o fim da greve. Os petroleiros deci-
diram pela continuidade da greve.


