O PETRÓLEO TEM QUE SER NOSSO,
A LGBTFOBIA NÃO!
Desde a primeira parada LGBT+ no Brasil, ocorrida em 1995, e todo
ativismo, contabilizamos vitórias conquistadas pelas pessoas LGBT+s

P

or exemplo, mesmo em tempos de extremos retrocessos e disseminação de ódio e preconceito,
vencemos em 13 de junho deste ano, no STF, a
batalha pela criminalização da LGBTfobia, que agora é equiparada ao crime de racismo. Também contabilizamos como vitória a possibilidade de pessoas
transexuais e travestis poderem utilizar com orgulho seus nomes sociais em documentos oficiais, nos
vestibulares e concursos, nas instituições públicas,
conselhos de classe e instituições financeiras. Outra vitória conquistada foi a realização de procedimentos cirúrgicos e acompanhamento especializado
para a readequação sexual de pessoas transexuais
com equipes multiprofissionais do Sistema Único de
Saúde (SUS) de forma integral e gratuita.
No âmbito privado, observam-se maiores investimentos em mídia, serviços e entretenimento voltados exclusivamente para o público LGBT+.
Concomitantemente, a tecnologia impulsionou a
criação de diversas vias de interação como aplicativos, chats e canais no YouTube com conteúdo
LGBT+ cultural, informativo, irreverente e histórico.
Contudo, infelizmente não contabilizamos apenas vitórias. Enquanto petroleiros e petroleiras, LGBTs, ou
não, testemunhamos muitos retrocessos no campo da
educação, política e saúde coletiva. As mortes motivadas por LGBTfobia – uma a cada 20 horas – vêm aumentando cada vez mais e, desde a campanha eleitoral de 2018, que elegeu figuras retrógradas contrárias
aos valores democráticos assegurados pela Constituição Federal de 1988, como Bolsonaro e Witzel, percebe-se o aumento do pânico no meio LGBT+. Como
resultado, somos nós, LGBT+s, quem mais cometemos
suicídio, quem mais temos dificuldades de inserção
e permanência no mercado de trabalho quando não
aceitamos o armário fictício como esconderijo, quem
mais sofremos os horrores do ódio alheio oriundo de
pessoas que querem nos exterminar.
Por isso, petroleiros e petroleiras se unem em
uma só voz na simbólica 24ª Parada LGBT+ de Copacabana para gritar bem alto um NÃO PARA OS

RETROCESSOS e um SIM PARA A DEMOCRACIA E SOBERANIA NACIONAL
NO USO DO PETRÓLEO.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DISSO?

Bem,
por sermos um setor mais vulnerável, assim como as
mulheres e a população negra, somos diretamente impactados/as por tudo o que acontece com a Petrobrás.

“Mas, como assim?” – Você talvez se pergunte.

Quando a Petrobrás é cerceada no seu papel de
indutora de um desenvolvimento econômico e social, isto é, o país é atacado no controle de sua base
material, das riquezas que detém e a partir das quais
poderia criar, potencializar e garantir melhorias e
direitos, para toda população. E os primeiros a sofrer
sempre são aqueles mais discriminados e marginalizados, mais oprimidos, por transformarem as diferenças em desigualdades, mais ainda nessa crise.
O petróleo está em nossas vidas e no nosso cotidiano de várias formas. No combustível para todos
os tipos de transporte, seja de pessoas ou de mercadorias; no gás de cozinha, na composição de medicamentos, no asfalto, perfumes, calçados, pneus, produtos de limpeza, tecidos, etc. São milhares de produtos
derivados do petróleo. Ou seja, o petróleo está na
intimidade da nossa existência, mas também se confunde com o desenvolvimento do nosso país e com a
soberania nacional.

E porque tem que ser nosso? Porque o
slogan: “Privatizar faz mal ao Brasil” e “O
petróleo tem que ser nosso”?

1.

Sem combustível e sem energia não existe
país. E deixar tudo isso nas mãos de empresas privadas e estrangeiras é deixar o país e todxs nós à mercê
de interesses alheios aos nossos e interessados apenas em seu próprio lucro ou, em escala maior, com o
seu país e o seu povo, e não com o Brasil ou com povo
brasileiro. A depender do momento e da conjuntura,
podem ter até interesses contrários aos nossos.

2.

O aumento do preço do petróleo e de seus
derivados impacta diretamente a inflação, seja pelo
aumento direto do preço dos produtos ou em função
do encarecimento do transporte de mercadorias, que
também eleva seu preço. Isso encarece a vida da população brasileira, já tão empobrecida (50% recebe
até um salário-mínimo, segundo dados do IBGE e
visto a olhos nus por nós). Esta, contudo, não é uma
preocupação premente para as empresas privadas
e/ou estrangeiras e traz impactos para o desenvolvimento, o consumo e a economia como um todo.
Um exemplo disso foi, nesses últimos dias, em um
primeiro momento, a ordem do presidente Bolsonaro à Petrobrás para segurar o preço do combustível
no Brasil, mesmo com a elevação do preço internacional, tendo em vista os ataques sofridos na Arábia

Saudita. Bolsonaro o fez pelo nível de impacto para
a população e o medo de desgastar ainda mais o seu
governo em franca decadência. E isso só foi possível
porque temos o controle da Petrobrás e *de sua cadeia integrada de produção, que é justamente o que
seu governo busca desmontar. É uma pena que Bolsonaro mudou de ideia, e contra a população, determinou que a Petrobrás aumentasse os preços.

menos recursos para esses compromissos de responsabilidade social e ambiental.

Nesta mesma lógica, a privatização da Petrobrás
também significará, certamente, maior descaso com
o meio ambiente, já que isso é considerado um empecilho para o aumento dos lucros. Vimos o exemplo
da Vale privatizada com o desastre em Mariana e
Brumadinho.

As empresas estatais também precisam melhorar em muitos aspectos. Contudo, empresas privadas
e privatizadas, mesmo melhoradas em sua máxima,
tem como prioridade alguns poucos que não nós,
LGBT+ e o povo em geral. Elas enriquecem alguns
poucos indivíduos às custas de milhares de trabalhadorxs, da exploração da riqueza do povo brasileiro e seu meio ambiente. No caso da privatização da
Petrobrás, enriquecerão poucas empresas privadas
ou estatais de outros países, usando a empresa e sua
tecnologia que é um patrimônio do povo brasileiro e
que se confunde com a sua história, seu desenvolvimento e sua soberania.

Mais do que nunca é preciso ter o entendimento de que a Petrobrás é uma mola propulsora do desenvolvimento estrutural e tecnológico do Brasil.
Os recursos de sua arrecadação são aplicados em
Educação, Cultura, Meio Ambiente e outros políticas sociais. Com uma Petrobrás privatizada teremos

A empresa pública então é perfeita? E os seus
presidentes sempre comprometidos com o Brasil?

Não. Vide o que acontece hoje na Amazônia e o
projeto de privatização do governo Bolsonaro de pelo
menos 90 estatais em sua gestão entre vários outros
ataques aos trabalhadorxs.

Por isso gritamos juntos, juntas e JUNTXS
O PETRÓLEO TEM QUE SER NOSSO,
A LGBTFOBIA NÃO!
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