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Filiado à

A crise é complexa. O Brasil governado por 
Bolsonaro está afundando em problemas sa-
nitários e econômicos. A sociedade assiste 

ao pior governo de todos os tempos. A política re-
flete os atos de uma pessoa que jamais poderia es-
tar ocupando a Presidência. Precisamos derrubá-lo.

Na contra-mão até dos governos mais reacioná-
rios do mundo, Bolsonaro se nega a garantir a vida 
de milhões de trabalhadores, que estão rompendo 
o isolamento porque precisam sair em busca do 
sustento mínimo. Estamos computando milhares 
de óbitos e a curva de contaminações cresce! Pre-
cisamos exigir o aumento e o auxílio emergencial 
já! Precisamos garantir vidas! 

Aos trabalhadores essenciais não está ga-
rantida nem a prevenção adequada à COVID-19, 
nem os empregos e salários. 

Plataformas, refinarias, terminais, usinas e 

obras na indústria do petróleo candidatam-se 
fortemente a uma bomba relógio de dissemina-
ção do coronavírus. 

Num estado limite diante de uma pandemia, 
são as entidades organizadas, como o Sindipe-
tro-RJ, e a auto organização nos bairros perifé-
ricos e favelas que estão levando algum tipo de 
conforto à população que está na base da pi-
râmide econômica e que é a mais atingida em 
todas as crises. Precisamos levar mais informa-
ção junto com as cestas básicas de alimentos e 
produtos de higiene.

Junto com a demissão de milhares de tercei-
rizados, Castello Branco prepara demissões em 
massa também nas empresas do sistema, redução 
salarial, abandono dos aposentados e venda de 
ativos. É também contra tudo isto que organiza-
mos este 1° de Maio.

contato@sindipetro.org.br

(21) 99607-9083
sindipetro.org.br

ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

UM 1º DE MAIO PELA VIDA

Nesse ano, o nosso grande ato vai ser virtual e 
a concentração terá de ser gigantesca. O Sin-
dipetro-RJ vai estar com quem grita “Fora, 

Bolsonaro!”. Infelizmente, outros atos acontecerão, 
dividindo os trabalhadores. Mas precisamos estar 
juntos com quem não trai o povo.

Não vamos nos juntar a vendilhões como os 
governadores João Dória (PSDB), que só defende 
os empresários, e Wilson Witzel (PSC), que pratica  
e defende violência contra os mais pobres. Muito 
menos nos juntaremos ao famigerado ex-presiden-
te FHC, aos “democratas” congressistas Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre, e ao Dias Toffoli, que pre-
side hoje o Supremo Tribunal Federal.

VAMOS ESTAR JUNTOS
Precisamos participar de um 1º de Maio hon-

rando aos que morreram em 1886, aos que mor-
reram em acidentes de trabalho, aos que adqui-
riram doenças no trabalho, aos aposentados, 
aos lutadores que foram assassinados nas ruas. 
Os protagonistas de nosso ato devem ser os que 
lutam pelas causas dos trabalhadores.

Convocamos todos os petroleiros a participa-
rem do Ato classista, de luta e internacionalista, 
em defesa dos direitos, salário, emprego e ren-
da! A vida acima do lucro, manter a quarentena! 
Fora Bolsonaro, Mourão e Castellovírus! Na pá-
gina do Sindipetro-RJ no Facebook, no dia 1º de 
Maio, a partir das 11h. Panelaço neles, às 20h30!

https://twitter.com/Sindipetro_RJ
https://www.instagram.com/sindipetrorj/
https://www.facebook.com/sindipetrorj/
https://www.youtube.com/user/campanhapetroleo
https://sindipetro.org.br/
https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
https://sindipetro.org.br/
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O 1º DE MAIO DE 2020
Petroleiros e petroleiras se somam na celebração do 
Dia do Trabalhador e da vida em tempos de pandemia da 
COVID-19, resistindo na luta contra a necropolítica dos governos

A foto de três trabalhadoras do comércio ajoelha-
das, de máscaras, em um ato no município Cam-
pina Grande (PB), em que foram obrigadas por 

seus patrões a agirem assim, fazendo louvores e ora-
ções pedindo a reabertura do setor do comércio local, 
mostra bem como os trabalhadores ainda sofrem abu-
sos de sua dignidade e contra sua dignidade e como 
o capitalismo não respeita a vida. Talvez esta imagem 
represente de forma icônica o que este 1º de Maio deve 
representar na celebração e luta dos trabalhadores por 
seus direitos e a defesa da vida em tempos de pande-
mia da COVID-19,  em que a distopia bolsonarista segue 
firme em nome do capital quando responde com um 
arrogante “E daí?” ao ser indagado sobre o aumento do 
número de mortes pela pandemia.
 
134 ANOS DEPOIS AINDA LUTAMOS 
POR DIREITOS BÁSICOS

O atual contexto de opressão generalizada aos 
trabalhadores no Brasil nos remete ao distante 
ano de 1886, quando no dia 1º de maio milhares 

de trabalhadores foram às ruas de Chicago (EUA) para 
protestar contra as condições de trabalho desumanas 
a que eram submetidos e exigir a redução da jornada 
de 13 para 8 horas diárias. 

Naquele dia, as manifestações movimentaram a ci-
dade, causando a ira dos patrões, sendo a repressão 
ao movimento muito violenta, com prisões, pessoas fe-
ridas e trabalhadores mortos nos confrontos entre os 
operários e a polícia.

Por isso, em memória a esses trabalhadores de Chi-
cago e por tudo o que esse dia representou na luta 
pelos nossos direitos, ficou o exemplo para o mundo 
todo e este dia 1º de Maio foi consignado como o Dia 
Mundial do Trabalhador. Assim como naquele longín-
quo ano de 1886, temos hoje como trabalhadores e 
trabalhadoras a bandeira da luta por direitos e, princi-
palmente, pela vida. 

#FORABOLSONAROEMOURÃO #FORACASTELLOVÍRUS

Vamos todos juntos construir um grande ato neste 
1° de Maio que afirme a defesa da saúde e da vida 
dos trabalhadores com a garantia de quarentena 

geral, emprego e salário, o aumento e pagamento do 
auxílio emergencial, o não pagamento da Dívida Pública 
e o uso desses recursos para as áreas da saúde e social. 

SOMOS LUTA E RESISTÊNCIA - seguiremos combaten-
do pela construção de uma sociedade sem explorados 
nem exploradores!
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No Brasil, historicamente e 
com frequência a burguesia 
recorre à narrativa do pacto 

para evitar a luta de classes, pro-
movendo a “domesticação” da 
classe trabalhadora. Acordos po-
líticos sempre foram construídos 
dentro desta linha, desde a era 
Vargas até os governos petistas. 
A própria Constituição de 1988 é 
um grande exemplo disso, embo-
ra represente um ganho ante às 
condições anteriores.

O fato é que o discurso de 
conciliação é nada mais do que 
uma armadilha do capital para 
justificar a chamada “democra-
cia burguesa”, que legitima os 
interesses dos grandes grupos 
econômicos, usando o sistema 
eleitoral e manipulando as po-
líticas públicas do Estado a seu 
bel-prazer. O socorro dado aos 
bancos no valor de R$ 1,2 trilhão 
feito pelo  governo de Jair Bolso-
naro, diante da crise gerada pela 
pandemia da COVID-19, exempli-
fica bem a situação.

Hoje, o modelo neoliberal cicli-
camente adotado pelos governos 
nos últimos 40 anos com mais ou 
menos força, minimiza o papel 
do Estado diante da população 
mas não diante dos interesses do 
grande capital privado.

Esta contradição se estende 
até às representações políticas   
e sindicais, que em tese deve-
riam defender a classe trabalha-
dora. E podemos citar mais um 
exemplo disso quando se recorre 
à narrativa da empregabilidade 
para justificar a retirada de direi-
tos trabalhistas consagrados há 
décadas no Brasil. Não esque-

çamos que essa também foi a 
justificativa para a realização da 
reforma da Previdência. Ou seja, 
abra mão de seus direitos para 
ter emprego, o que Bolsonaro e 
Paulo Guedes repetem sistemati-
camente para justificar seus ata-
ques aos trabalhadores.

Ainda neste processo, as pri-
vatizações esvaziam e desmobili-
zam os trabalhadores diante dos 
apelos do movimento sindical. 
Tomamos como (mau) exemplo 
um dirigente sindical que tentou 
acalmar os trabalhadores de uma 
unidade da Petrobrás a ser ven-
dida dizendo: “existe vida após 
a privatização”. A frase resumiu 
bem como o sistema, através do 
neoliberalismo, se impregnou no 
discurso de parte da representa-
ção sindical.

A verdade é que a tragédia da 
pandemia de alguma forma expõe 
as fissuras do sistema e dá condi-
ções de um reordenamento dos 
movimentos sociais e sindicais 
na construção de uma nova linha 
política para mobilizar a classe 
trabalhadora, mostrando como a 
desigualdade afeta a vida daque-
les que são explorados. E como 
a política do Estado mínimo não 
oferece respostas diante da crise.

Por isso, a independência de 
classe deve ser uma referência, 
mesmo diante de uma conjuntu-
ra nefasta como a que vivemos 
com o governo de Bolsonaro. Se 
o objetivo é derrubá-lo, vamos 
lutar por isso, mas não barga-
nharemos nossos direitos com 
uma burguesia que só quer de-
fender seus privilégios às custas 
de nossas vidas.

INDEPENDÊNCIA CLASSISTA DE VERDADE

Não há justificativa para esconder a cara de nossos inimigos 



O Sindipetro-RJ sempre 
se posicionou pela uni-
dade, no apoio da cons-

trução de um ato unificado. 
Mas não dá para aceitar estar 
ao lado de quem não repre-
senta a classe trabalhadora. 
Este dia é para estarmos com 
os trabalhadores que produ-
zem diariamente nas cidades 
e nos campos; os verdadeiros 
geradores da riqueza do Bra-
sil. Os que criam e planejam, 
os que estudam e aprimoram, 
os que inventam, os que de-
senvolvem a cultura. Não dá 
para se somar aos que suca-
teiam empresas estatais, esco-
las e hospitais.

Os mesmos que defende-
ram as reformas do Trabalho 
e da Previdência não são ami-
gos da classe trabalhadora.  
Em meio a esta pandemia, com 
o isolamento político de Bolso-
naro e a revolta de amplos seto-
res da população contra sua po-
lítica genocida, está nas mãos 
da classe trabalhadora apontar 
a saída para o país. É no terreno 
da luta de classes que podemos 

A RUPTURA DA UNIDADE PELAS 
CENTRAIS MAJORITÁRIAS 

construí-la, por mais ultrapassa-
do que isso pareça.

Nunca tivemos dúvidas da 
necessidade de um ato clas-
sista no fortalecimento à luta 
contra Bolsonaro e seus pre-
postos. A reunião das Centrais 
Sindicais discutiu a realização 
de uma live como um ato unifi-
cado, mas a política aprovada, 
de “um novo mundo solidário é 
possível”, já refletia uma certa 
negação desta compreensão, 
prevalecendo a visão de seus 
principais atores: uma política 
de conciliação de classes.

Nítido está que esse time não 
quer defender as bandeiras da 
classe trabalhadora, mas ape-
nas fazer um “acordão” com a 
burguesia para chegarem todos 
juntos vitoriosos nas eleições de 
2022, mantendo o atendimento 
aos interesses dos banqueiros, 
empresários, credores interna-
cionais, etc. Infelizmente, esta 
foi a política da direção majori-
tária das Centrais: transformar o 
1º de Maio em um ato da Frente 
Ampla Eleitoral. 

De imediato, houve reação 

de vários setores que vinham 
construindo o ato unificado, 
principalmente quando anun-
ciaram na tarde do dia 27 de 
abril que estava oficializado o 
convite para os representantes 
dos poderes constitúídos, ini-
migos dos trabalhadores: Maia, 
Alcolumbre e Toffoli. Frente a 
isso, o Sindipetro-RJ e a FNP 
decidiram por não corrobo-
rar com este embuste contra 
os petroleiros e toda a classe 
trabalhadora e construir um 1º 
de Maio classista, independen-
te, internacionalista, de luta, 
impulsionado pelas Centrais 
CSP-CONLUTAS e Intersin-
dical – Instrumento de Luta.  
Mãos à obra! Sem essa de co-
laborar com quem explora os 
trabalhadores. 

Vamos participar nesta 
sexta, 1º de Maio, do ato “Em 
defesa da vida, dos direitos, 
salário, emprego e renda! A 
vida acima do lucro: manter 
a quarentena!” , rompendo 
com a manobra das centrais 
majoritárias.

www.sindipetro.org.br 
(21)3034-7300/7326
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