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Filiado à

O Sindipetro-RJ é uma entidade historica-
mente reconhecida pela sua solidarie-
dade de classe, apoiando movimentos 

sociais, entidades e coletivos que também de-
fendem os interesses dos trabalhadores. Assim, 
nesse momento de pandemia, nosso Sindicato 
mais uma vez se coloca na linha de frente.

Em função dos impactos da pandemia cau-
sada pela COVID-19 junto à saúde e subsistência 
de trabalhadores e trabalhadoras e a irrespon-
sabilidade do governo Bolsonaro. Em função 
dos ataques da gestão Castello Branco à frente 
da Petrobrás contra a categoria petroleira, seja 
no negligenciamento de medidas de proteção à 
COVID-19, seja no ataque direto aos trabalhado-
res, como a tentativa de redução salarial, utili-
zando-se da pandemia como “desculpa”. 

Para tanto, em abril/2020 o Sindipetro-RJ 
criou o Grupo de Trabalho Solidariedade Petro-
leira que inclui diversas iniciativas para o públi-
co interno e externo à Petrobrás. São ações que 
articulam demandas de alimentação, higiene e 
proteção à COVID-19 e agregam nossas campa-
nhas históricas e muito atuais sobre a importân-
cia do Sistema Petrobrás integrado, 100% esta-
tal e voltado aos interesses do povo.

Nós sabemos que na saga capitalista por mais 
e mais lucro, a vida dos trabalhadores é secun-
dária. Somos tratados como descartáveis, porque 
há milhões de desempregados. E, por isso, morrer 
uma parte de nós não fará falta ao capital. Por ou-
tro lado, a pandemia também realçou sobrema-
neira a importância dos trabalhadores, mostrou 
quem de fato produz nesse país, quem o faz fun-
cionar. E trouxe a consciência de quem também 
pode fazê-lo parar. Deixou claro quem bota a mão 
na massa, corre riscos e produz as riquezas! Não 
são os ricos, são os trabalhadores.

“Devemos, sim, voltar à normalidade!” “É só 
uma gripezinha.” “E daí? Lamento. Quer que eu 
faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagres”, 
diz Bolsonaro. 

Esse governo deixa claro que prioriza a eco-
nomia e não quer gastar dinheiro com o povo, 
nem mesmo durante uma pandemia. Ou seja, 
mesmo em um momento tão dramático como 
esse, nós trabalhadores só podemos contar com 
nós mesmos e com outros trabalhadores, seja na 
nossa luta cotidiana por melhorias nas condições 
de vida, saúde e trabalho, seja na solidariedade 
nos momentos mais críticos, como o que esta-
mos passando hoje.

Eles combinaram que devemos morrer, 
mas nós combinamos viver, resistir e lutar!

sindipetro.org.br

ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

PETROLEIR@S EM LUTA E COM SOLIDARIEDADE 

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/


Cestas básicas
 

Doação de cerca de cinco tone-
ladas de alimentos e 3400 itens 

de limpeza em cestas básicas 
para comunidades empobrecidas, 

como a vila residencial da Ilha 
do Fundão, Morro da Formiga, 

Complexo do Alemão, Furquim 
Mendes e Vila Kennedy. Dentro 
da campanha nacional “Mutirão 
contra a fome”, por exemplo, o 
Sindicato participou compran-
do meia tonelada de alimentos 
agroecológicos do Movimento 

dos Pequenos Agricultores (MPA) 
que foram doados para as comu-
nidades. Nas cestas camponesas, 

além de arroz e feijão, também 
foram entregues inhame, linguiça 

e fubá - tudo produzido 
sem veneno!

Doação direta
 

O Sindicato doou até R$ 1.000,00 
a entidades, associações 

ou movimentos.

Máscaras
 

Produção de 5.000 máscaras de 
tecido para proteção contra a 

COVID-19 para distribuição aos 
petroleiros e também 

para a população.

 
 

O primeiro ciclo de ações do Grupo de Trabalho teve início em 15 de abril e irá até 15 de maio. Todos os 
produtos, como cestas básicas e botijões de gás de cozinha, por exemplo, são adesivados com 

mensagens das campanhas do petróleo e da Petrobrás pelo e para o povo 

Botijões
  

Subsídio para a compra de 
botijões de gás de cozinha 

para moradores de cinco 
comunidades empobrecidas 

do Rio de Janeiro, totalizando 
750 botijões, demonstrando, 

na prática, os valores que 
poderiam ser adotados pela 
atual gestão da Petrobrás e 

do país se estas fossem com-
prometidas com nosso país 

e nosso povo, que poderiam 
ser praticados pela Petrobrás 
se tivéssemos uma gestão da 

empresa e do país compro-
metida com o povo. 

Informação nas ruas
 

O Sindipetro-RJ produziu 
mensagem e disponibilizou 
carro de som para circular 
por pelo menos 30 bairros 
da cidade do Rio de Janei-

ro - de Campo Grande ao 
Leblon, abrangendo tam-

bém cidades como Duque 
de Caxias, Niterói e Volta 

Redonda. No megafone, o 
reforço dos trabalhos dos 

petroleiros como atividade 
essencial, denunciando as 
desmedidas tomadas pela 

gestão da Petrobrás e pelo 
governo Bolsonaro e em 

defesa da Petrobrás 100% 
estatal e a serviço do povo.

 

CONHEÇA AS AÇÕES ORGANIZADAS PELO GT



LISTA DE AÇÕES QUE O 
SINDICATO ESTÁ DIVULGANDO 
Para mobilizar a categoria petroleira para as 
doações, o Sindicato disponibilizou em seus 
canais de comunicação a divulgação de pelo 
menos 15 campanhas de entidades junto à 
comunidades mais carentes.

Para dar prosseguimento e ampliar as 
ações de apoio mútuo que temos feito 
através do comitê de solidariedade popu-
lar estamos divulgando uma conta para re-
ceber doações: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AGÊNCIA: 1343 
CC: 27363-1 
Cristiane Rosa Magalhães 
CPF 086.141.937-50

COMITÊ DE SOLIDARIEDADE POPULAR



CASANEM - RJ 
(21)968290296 
@casanem_ 
Grupo Transrevolução 
Banco do Brasil 
Ag 3114 -3 
Cc 0018970-7 
Cnpj 27.720.290/0001-02



Ilê Omó Nidê Axé Xapanã
Campanha solidária! 
Projeto Ajeum 
 
Rua Comendador Pinto 562 
Campinho - RJ RJ 
 
Alimentos não perecíveis, álcool 70 e 
desinfetantes. 
 
Maiores informações com a 
Mãe Nádia pelo celular 996780171 
 
Para contribuições financeiras:  
Banco Itaú  
- Agência 1216 
- Conta poupança 34.500-7-500  
CPF: 603930847-87 
 Nádia Maria Martins da Silva Costa

https://www.catarse.me/cestas_basicas_
para_catadores_as_do_rio_de_janeiro_
f927?ref=project_link

CESTAS BÁSICAS PARA CATADORES/AS 
DO RIO DE JANEIRO

A ALDEIA MARAKANÃ 
PEDE AJUDA NA 
EPIDEMIA DO COVID-19
 
ID da vaquinha: 900866 
 
http://vaka.me/900866

http://bit.ly//NotasExplicativas
http://bit.ly//NotasExplicativas
http://bit.ly//NotasExplicativas
http://vaka.me/900866


Comunidades tradicionais quilombolas, caiçaras 
e indígenas do Litoral Sul Fluminense e Litoral 
Norte de São Paulo. São 1441 famílias em Para-
ty, Ubatuba e Angra dos Reis 
 
Local para entrega: sede do Observatório dos 
Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina 
(OTSS) https://www.otss.org.br/observatorio  
Fabiana Miranda (12) 997391112 
 
Doações podem ser feitas também atra-
vés da conta do SINDIPETRO-RJ (CNPJ 
33.652.355/0001-54) Banco do Brasil /ag. 0183-
X (substituir por zero, caso não tenha a letra 
X) Conta 407560-9 (informar que é destinado 
ao Fórum de Comunidades Tradicionais pelo 
solidariedade@sindipetro.org.br)

CAMPANHA 
“FAVELAS DA 
TIJUCA PRECISAM
DE AJUDA!”  

Por Ocupa Tijuca - http://vaka.me/953382 
 
Contatos: 
E-mail - ocupatijuca@protonmail.com 
Instagram - ocupatijuca 
Facebook - https://www.facebook.com/
ocupatijuca1/

CÍRCULO LARANJA 
 

AS VIDAS NAS FAVELAS IMPORTAM  
 

Nessa conjuntura que nós vivemos, em 
tempos de isolamento social, 

precisamos saber apoiar os mais 
atingidos e  protagonistas desse 

sofrimento: as favelas. 
 

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=2454871514823457&

id=1620154521628498

SAIBA MAIS SOBRE 
A “SOLIDARIEDADE 

PETROLEIRA” 
E DIVULGUE O PROGRAMA!

https://www.otss.org.br/observatorio
http://solidariedade@sindipetro.org.br
http://vaka.me/953382
https://www.facebook.com/ocupatijuca1/
https://www.facebook.com/ocupatijuca1/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2454871514823457&id=1620154521628498
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2454871514823457&id=1620154521628498
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2454871514823457&id=1620154521628498
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A intenção do GT Solidariedade Petro-
leira é que essa campanha continue 
a ajudar aos mais necessitados pelo 

menos enquanto durar o isolamento, mas 
isso só será possível se outros se envolve-
rem nas doações. Precisamos da sua solida-
riedade e ajuda!

O valor destinado às ações é de R$ 65 
mil e esse montante é bastante impactante 
para o orçamento do Sindicato, em função 
da quantidade de sindicalizados versus a de 
necessitados de ajuda, do volume de gastos 
da entidade para manter sua estrutura in-
terna e a luta cotidiana; especialmente com 
os gastos da greve.

Por isso, sua participação é fundamental 
e ela pode se dar de várias formas:

- Sindicalizando-se ao Sindipetro-RJ 

- Bônus Solidariedade - Fazendo doação 
direta para a Campanha Solidariedade 
QUER AJUDAR?
Conta para depósito: SINDIPETRO RJ 
CNPJ 33.652.355/0001-14
Banco do Brasil (001) - Agência: 0183-X 
(substituir por zero, caso não tenha a letra X) 
Conta:  407560-9 (Ao efetuar o depósito 
favor informar o mesmo para o email  
solidariedade@sindipetro.org.br)

- Fundo de greve - Fazendo doação 
para o fundo de greve

Caso prefira realizar doação direta às 
entidades, indicamos todas que estão nesta 
publicação e que referendamos o trabalho 
que desenvolvem. 

Pode fazer contato, informando um ce-
lular, pelo solidariedade@sindipetro.org.br.  

Para participar das ações de solidarieda-
de e também indicar se preferir destinar a 
doação para alguma ação específica.

Trabalhadores unidos 
em defesa da vida!

Seguem abertas as inscrições para filiação ao Sindi-
petro-RJ, apesar do atual contexto da crise instalada 
pela COVID-19. Você petroleiro ou petroleira pode 

se inscrever pela internet no www.sindipetro.org.br.  
FORTALEÇA A LUTA PETROLEIRA EM DEFESA DOS 
SEUS DIREITOS E EM DEFESA DA PETROBRÁS!

PETROLEIRO E PETROLEIRA, NA DEFESA DE SEUS 
DIREITOS FILIE-SE AO SINDIPETRO-RJ  

PRECISAMOS DE TODOS

Temos fome de comida 

Temos fome de direitos 

Temos fome de prevenção e de hospitais públicos 

Temos fome de solidariedade

http://solidariedade@sindipetro.org.br 
http://www.sindipetro.org.br

