M

ulheres petroleiras, o mês de março
marca a celebração da nossa luta contra a violência, o feminicídio, a discriminação e o assédio. Seja em nossas casas, nas
ruas ou dentro do sistema Petrobrás, encaramos o desafio de defender os nossos direitos,
exigir respeito e mais do que isso, a valorização das diferenças. O oito de março (8M) é a
data que celebra internacionalmente essa luta,
e por isso nesta segunda-feira (9) estaremos
nas ruas para juntas, de forma global, reafirmar a nossa mobilização!

É fato que essa conjuntura não está fácil para
nós trabalhadoras (es) com Bolsonaro e sua trinca do mal: Paulo Guedes, Witzel e Crivella. Para a
esmagadora maioria da população que depende
do seu trabalho para viver, que precisa de políticas sociais, do fornecimento publico de medicamentos, da previdência, de direitos trabalhistas.
Para quem quer liberdade de ser o que é com
respeito e valorização; liberdade de se organizar politicamente; para quem quer a soberania
nacional; para quem precisa de emprego. Para
quem não quer ver mais corpos negros mortos
ou encarcerados. Mas resistir é possível e lutar é
preciso! E assim estamos fazendo!

A GREVE NACIONAL PETROLEIRA

H

oje, o desmonte e a privatização do Sistema Petrobrás, geram apreensão e medo com
o que possa acontecer no futuro. Na verdade, já convivemos com o medo constante de
demissões, o que já é uma realidade. Na BR Distribuidora, inúmeras companheiras foram demitidas pelos novos donos da empresa após a chamada privatização
“branca” feita pela pulverização de papeis da BR na Bolsa de Valores, ao final de 2019,
quando a Petrobrás deixou de ter o controle acionário da subsidiária. Fazemos parte
dos quase 2.000 demitidos(as).
Já no início de 2020 o ataque foi à Araucária Nitrogenados (ANSA-FAFEN-PR)
onde um total de quase mil pessoas, 396 empregado (as) próprios e 600 terceirizado
(as) tiveram formalizadas as suas demissões.
Mas isso não ficou barato: Mulheres e homens petroleiras(os) deflagraram uma greve nacional contra tais demissões, contra o desmonte da Petrobrás, entre outras pautas. Esta foi a maior greve desde 1995. Em 13 estados, contando com mais de 21000
trabalhadores(as) parados, em mais de cem unidades pelo país, mostramos a capacidade de organização e de luta da categoria petroleira. E sim! Nós mulheres estivemos
à frente, junto com outros companheiros, dessa luta histórica.
Portanto, as contribuições das mulheres para a Petrobrás acontecem das mais variadas formas: Desde a exploração, passando pelo refino, distribuição, áreas administrativas e também na luta sindical, na defesa dos direitos de toda a categoria e das
mulheres, na luta por emprego e pela soberania nacional.
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NOSSO COTIDIANO NO MUNDO DO TRABALHO E NA PETROBRÁS
Ainda neste contexto sofremos com a rotina de assédios sofridos por conta
do preconceito de gênero, raça e de orientação sexual, deficiência, etc.

S

omos nós, mulheres, que recebemos os
menores salários, que mais sofremos
com os desvios de função, com a opressão gerencial, com a invisibilidade das nossas
falas, do nosso trabalho. Também somos as
principais vítimas de assédio sexual e moral e,
este último, muitas vezes decorrente do primeiro, ou seja, uma vingança por uma investida sexual não correspondida. Somos cobradas por comportamentos que não justifiquem
o assédio , como se algo pudesse justificá-lo.
Obviamente, tudo isso é potencializado
por múltiplas vezes quando somos mulheres negras, terceirizadas, homossexuais, portadoras de deficiência e assim por diante.
Em momentos se desmonte e privatização
como o que estamos vivendo no Sistema Petrobrás essa situação se agrava. Com o aumento da competitividade e a idéia da mulher
como o pólo frágil; Com a redução de equipes
e a utilização, consciente ou inconsciente, de

critérios machistas para eliminação das mulheres; Com a tripla jornada e a atribuição à
mulher dos cuidado com a casa, com os filhos,
com a saúde na família mas, ao mesmo tempo, isso sendo visto pelo empregador como
pouco comprometimento com o trabalho e,
por aí vai.
Apesar
das
dificuldades,
resistimos!
E mais que isso, seguimos em luta e unidas!
Somos mães, somos filhas, companheiras, esposas, lésbicas, bissexuais, casadas, solteiras,
roqueiras, pagodeiras, ousadas ou recatadas,
em luta contra esse governo que afronta as
trabalhadoras, ataca as liberdades individuais
e o conjunto daqueles que vivem do trabalho.
Somos operadoras, técnicas, engenheiras, assistentes sociais, geólogas, etc, etc.

Somos mulheres e petroleiras com
muito orgulho! Defendemos os nossos
empregos, a Petrobrás, o Brasil!

DOIS ANOS DE IMPUNIDADE
QUEM MANDOU MATAR

E

m 14 de março serão completados dois anos do assassinato de Marielle
Franco e de Anderson Gomes, uma brutal execução que escancara a
impunidade com diversas suspeitas de envolvimento de políticos, instituições estatais, e que até agora não apresenta nenhuma solução. Marielle,mulher, negra, mãe, LGBT, militante, quinta vereadora (PSOL) mais votada
no Rio . Uma lutadora contra a violência policial estimulada pelo Estado que
assassina a juventude negra e pobre das nossas favelas e morros do Rio.

GERENTES PREDATÓRIOS NA BR DISTRIBUIDORA

N

ão bastasse o Programa
de Demissão “Optativa”
(PDO) que recebeu 1.181
inscrições, a direção da BR
Distribuidora, recentemente
privatizada, já efetivou desde dezembro a demissão de
mais de 800 empregados
concursados.
O atual presidente da BR
Distribuidora Rafael Grisolia
determinou que cada gerente escolhesse quem poderia

continuar na empresa, conta
uma demitida da empresa que
não quis se identificar. Ela relata que todo esse processo
demissional mostra uma face
perversa dos gerentes e como
usam um sistema de proteção
aos seus “amigos”. “Até hoje
não sei o porquê da minha
demissão, não tive ao longo
da minha carreira na empresa
qualquer tipo de advertência,
meu GDR sempre atingiu os
maiores índices. Um dia chega um gerente novo no seu
setor e diz simplesmente que
não conta comigo para nada.
Como se faz numa situação
dessas após anos de trabalho? O pior é ver pessoas que
não tinham comprometimen-

to algum com a empresa que
continuam lá, que critério é
esse?” – indaga.
Isso mostra como vem sendo imperioso o desrespeito, a
falta de critério e de “meritocracia” na demissão de companheiras da empresa que foi
privatizada através da pulverização de papéis na Bolsa de
Valores, ao final de 2019, que
fez a Petrobrás perder o controle acionário da subsidiária.
O fato é que até o momento,
somando os que aderiram ao
PDO (1.181), aos que sairão até
março, e esses 600 demitidos,
temos um total de 1.781 trabalhadores que estão sendo desligados, representando quase
57% de um quadro de 3.154.

A PETROBRÁS E O DEBATE DE GÊNERO E DIVERSIDADE

N

Ao longo das últimas duas décadas, vimos um avanço na sociedade e também
nas instituições relativas ao debate de diversidade e opressões,
onde se inclui a questão de gênero.

o Sistema Petrobrás, por exemplo, vimos algumas iniciativas como o uso do nome social, as luzes coloridas do
EDISE pelo Dia do Orgulho Gay e algumas outras. O Código de Ética da empresa e a política de responsabilidade social
refletem os avanços des- se debate, assim como compromissos
junto à órgãos externos, como em 2003, a adesão ao Pacto
Global cujos princípios estão relacionados a Direitos Humanos e
práticas de Trabalho; A par- ticipação, desde 2006, no Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Governo Federal; Desde 2010 o compromisso com os Princípios de Empoderamento
da ONU Mulheres.
Na prática porém, quando nos deparamos com situações
concretas no cotidiano de trabalho, percebemos que não necessariamente existe uma coerência efetiva entre o discurso e
muitas das práticas.
Ainda assim, o GT de Diversidade e Combate às Opressões
reivindica esses avanços.
Se, por um lado eles são tímidos ante os desafios colocados
sobre o tema e em sua aplicação, por outro, ante um Governo
que tem regredido tão fortemente nesse debate, atentando contra as liberdades individuais, políticas; Que tem buscado ludibriar
a realidade das opressões e desvalorizar a diversidade, tratando
como mimimi, vitimismo, entre outros termos desqualificadores
e ignorantes, defender esses avanços se faz necessário.
E, não esqueçamos, Damares e Castello Branco foram escolhidos a dedo por esse governo.
É certo que precisamos avançar muito mais! Mas nós, mulheres petroleiras, também reivindicamos esse patrimônio político do Sistema Petrobrás, reflexo da mobilização de milhares
de mulheres organizadas, ousadas e fortes, fora e também dentro da Petrobrás.

O QUE O GT DE DIVERSIDADE
E COMBATE AS OPRESSÕES DO
SINDIPETRO-RJ TEM FEITO?

G

rupo de Trabalho de Diversidade e Combate às Opressões do Sindipetro-RJ é formado por diretorxs e trabalhadorxs
de base e tem como principal objetivo o combate ao machismo, ao
racismo, à LGBTIfobia, à xenofobia
e outras formas de opressão na Petrobrás, na sociedade e também
no sindicato, assim como a valorização da diversidade.
O GT tem realizado atividades de
formação, eventos temáticos, atuado em denúncias concretas de discriminação de gênero (e outras) e
assédio. Também temos nos incorporado às lutas mais gerais do movimento de diversidade e combate
às opressões como o movimento
Ele não, o 8M, justiça para Marielle e Anderson, 21 Dias de Ativismo
contra o Racismo, Parada LGBTI e
tantos outros específico e gerais.
Conheça e participe!

AGENDA DE LUTA DO MÊS DE MARÇO

Faltam poucos dias! Esperamos por vocês no dia 25/03 (4f), às 18h
no Sindipetro-RJ para o lançamento da A Filha da Mãe.
O livro é uma literatura em quadrinhos em que a protagonista,
uma anti-heroína carrega em seu corpo as marcas físicas e psicológica da violência contra a mulher e busca ajudar outras mulheres
através do seu ofício. Um tema tão antigo e, tão atual.
Já temos confirmadas as presenças de Tinda Costa (autora do livro)
e do Alexandre Magalhães para uma roda de conversa.
Imperdível!

SARAU LITERÁRIO FEMINISTA
DOMINGO 29/03
A PARTIR DAS 15h
O Livro reúne a diversidade de escritoras premiadas, cantoras e instrumentistas, acadêmicas, professoras, produtoras culturais, profissionais da saúde e funcionárias
públicas de vários ramos para contar suas histórias e, em
uníssono, exigir respeito.
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