
Greve dos caminhoneiros: a cronologia 
dos 10 dias que pararam o Brasil 

(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137, adaptado para fins 
didáticos) 

30 de maio de 2018 

Pouco a pouco, o Brasil começou nesta quarta-feira a se recuperar dos efeitos 
causados pela greve dos caminhoneiros, que durou dez dias e paralisou 
serviços como fornecimento de combustíveis e distribuição de alimentos e 
insumos médicos, levando o país à beira do colapso. 

A categoria parou no dia 21 de maio para exigir uma redução nos preços do óleo 
diesel - que subiram mais de 50% nos últimos 12 meses.  

Com caminhões parados, bloqueando parcialmente as rodovias, combustíveis 
deixaram de ser entregues em diversos postos e outras atividades que esperavam 
matérias-primas e produtos essenciais, como alimentos, também acabaram 
desabastecidos. 

A BBC Brasil mostra com foi o dia a dia e os principais fatos que marcaram a greve: 
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21/05 (segunda-feira, 1º dia) - Início da paralisação 

A disparada no preço do óleo diesel leva os caminhoneiros a iniciarem a 
paralisação, interrompendo o trânsito em rodovias de ao menos 17 Estados.  

22/05 (terça-feira, 2º dia) - Manifestação ganha 
alcance maior e primeiros efeitos no mercado 
aparecem 

A manifestação ganha corpo e já chega a ao menos 24 Estados. A essa altura, os 
primeiros reflexos no mercado começam a surgir. Sem receber insumos que 
esperavam por via terrestre, grandes montadoras decidem reduzir a produção. 

23/05 (quarta-feira, 3º dia) - Petrobras anuncia 
redução temporária no preço 

No início da noite, em uma tentativa de conter o movimento, o presidente da 
Petrobras, Pedro Parente, anunciava a redução de 10% do preço do óleo diesel nas 
refinarias por 15 dias e o congelamento dos preços durante esse período. A 
paralisação continua. 

24/05 (quinta-feira, 4º dia) - Impactos à população 

Greve mostra força e gera impacto em abastecimento e transportes de pelo menos 
15 Estados, mais o Distrito Federal.  

25/05 (sexta-feira, 5º dia) - Temer aciona militares 
para desbloquear vias e tem aval para multar 
manifestantes 

O presidente Michel Temer diz ter acionado "forças federais para superar os graves 
efeitos da paralisação". 



26/05 (sábado, 6º dia) - Governo afirma que 
situação 'começa a se normalizar' 

Os ministros do governo afirmam que a situação no país "começa a se normalizar", 
com o reabastecimento de aeroportos e o início da desobstrução de estradas, mas 
postos de gasolina continuavam, em sua maioria, sem combustível para a 
população. 

27/05 (domingo, 7º dia) - Acordo para o fim da greve 
é fechado. Associação pede que caminhoneiros 
voltem ao trabalho, mas paralisação continua 

Após reunião realizada na Casa Civil, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros 
(Abcam) decide assinar acordo com o Governo para pôr fim às paralisações dos 
caminhoneiros autônomos. A paralisação, no entanto, continua. 

28/05 (segunda, 8º dia) - Desabastecimento atinge 
mais de 90% dos postos em alguns Estados 

90% ou mais dos postos estão sem produtos para venda ao consumidor na Bahia, 
no Distrito Federal e em Minas Gerais.  

29/05 (terça, 9º dia) - Greve perde força e denúncias 
de consumidores sobre cobranças abusivas nos 
postos disparam 

Para os consumidores, um dos efeitos atribuídos à paralisação continuava a ser 
sentido no bolso: eram os preços dos combustíveis (...) que foram elevados "de 
forma oportunista" por uma parte do setor que se valeu da escassez do produto 
para aplicar reajustes "abusivos". 

 



30/05 (quarta, 10º dia) - Forças de segurança 
atuam para desmobilizar manifestantes e 
abastecer o carro ainda é difícil 

A atuação das Forças Armadas e da PRF eliminou praticamente todos os pontos de 
concentração de caminhoneiros nas estradas, mas (...) nos postos de combustíveis, 
o abastecimento começava a voltar (...) de forma parcial, com a ajuda de escolta e 
por força de decisões judiciais. 

 


