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Todos ao ato público em defesa da 
Petrobrás e da soberania, nesta segunda 

(14), às 11h, em frente ao Edise  
 
Nesta segunda-feira, 14, a FUP e seus sindicatos convocam os trabalhadores para o ato público em defesa da 
soberania e por uma Petrobrás pública e estatal, comprometida com os interesses nacionais. A manifestação é 
uma resposta aos ataques dos setores conservadores, que tentam desmoralizar a gestão estatal da empresa, 
com fins eleitoreiros e privatistas.  
 
A concentração para o ato está prevista para as 11 horas, em frente ao edifício sede da Petrobrás (Edise), no 
Rio de Janeiro, com participação de outras categorias, da CUT, da CTB e dos movimentos sociais. Além das 

disputas eleitorais que movem a oposição, sabemos que o arsenal de ataques contra a Petrobrás tem por trás interesses 
muito maiores: acabar com o regime de partilha que fez da estatal a operadora única do maior campo de petróleo da 
atualidade. 

 
A FUP e seus sindicatos não compactuam de forma alguma com desvios na gestão da Petrobrás, seja na atual 
administração ou em períodos passados. Os petroleiros exigem uma investigação rigorosa de todas as 
denúncias contra a empresa e se forem comprovados erros e irregularidades, que os culpados sejam 
devidamente punidos. Mas a nossa categoria não pode permitir que disputas eleitoreiras joguem no lixo as 
lutas e conquistas do povo brasileiro para fazer da Petrobrás essa empresa estratégica que tem sido a 
principal alavanca do desenvolvimento do país.  
 

No próximo dia 23, a FUP e seus sindicatos reúnem-se em Brasília para discutir no Conselho Deliberativo 
questões que estão na ordem dos petroleiros, inclusive a crise política que atinge a Petrobrás e suas 
consequências para o país. Junto com os movimentos sociais organizados, a FUP realizará nesse mesmo dia 
um novo ato público na capital federal, em defesa da soberania e contra a agenda privatista da direita. 
 
A manifestação desta segunda-feira, 14, é para alertar a sociedade e o povo brasileiro sobre as reais intenções dos que 

atacam a maior estatal da América Latina. A Petrobrás é e continuará sendo estratégica para o desenvolvimento 
do país. Não podemos permitir que sangrem um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. Defender a 
Petrobrás é defender o Brasil! Todos ao ato desta segunda,14, às 11 horas, em frente ao Edise. 
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