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URGENTE: Petrobras encerra 
exploração marítima e provoca 
desemprego em massa no Ceará

A CUT Ceará 

demonstra extrema 

preocupação com o 

avanço do novo 

coronavírus (COVID-

19) no Brasil e, em 

especial, no nosso 

estado. Portanto, sugere para suas entidades 

filiadas a adoção das seguintes orientações da 

Executiva Nacional da CUT quanto à proteção da 

saúde e dos direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras neste período de pandemia: 

a) Exigir do governo e do Parlamento, nas três 

esferas, a adoção de planos eficazes de reforço 

ao SUS com a reposição dos recursos que vem 

sendo sistematicamente cortados da saúde e a 

revogação imediata da Emenda Constitucional 

95, que congelou o orçamento da União...

Continue a ler a nota completa em nosso site,

www.sintsefceara.org.br

#Fica

EmCasa

Bolsonaro, Guedes e Castello Branco dobram a 

aposta na pandemia do desemprego. Atividades no 

Ceará iniciaram em 1967 e o primeiro campo 

descoberto foi Xaréu, em 1977

No último dia 27/03, a força de trabalho 

própria e terceirizada das plataformas marítimas 

da Petrobras do Ceará foi surpreendida com a 

ordem de parada da produção e de preparação 

para hibernação das unidades.

Esse mesmo encaminhamento se repetiu para 

as outras plataformas de águas rasas localizadas 

no Rio Grande do Norte, Sergipe e Norte 

Fluminense. Não bastasse a constante queda de 

braço com os organismos de saúde quanto as 

orientações de isolamento social para o combate 

efetivo ao Covid-19, o governo Bolsonaro/Guedes 

e a direção do Castello Branco resolvem ir 

também na contramão das medidas dos líderes 

mundiais que é de ampliar a proteção social com 

a manutenção dos empregos nesse momento de 

crise.

A medida da hibernação avisada aos 

investidores sob o título Petrobras adota ações 

para reforçar resiliência, na verdade esconde o 

real propósito que é de em plena pandemia do 

coronavírus aproveitar para aprofundar o projeto 

de desmonte da Petrobras e desmantelamento 

da soberania nacional. Esse é mais um crime de 

lesa pátria! Pelas vidas, pelos empregos! 

#ForaBolsonaro! PetrobrasTemQueSerdoPovo!
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