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Especial
 de Fim 
de Ano

CAMPANHA
SOLIDARIEDADE 
PETROLEIRA! 

Estamos numa força tarefa para entregar doações an-
tes do fim do ano para aqueles mais atingidos pela 

pandemia de COVID-19.

Um ano tão difícil em todo o mundo ganhou contornos 
mais críticos em nosso país por causa da pobreza, da condu-
ção dada pelos nossos governantes às questões diretamen-
te ligadas à COVID-19 e à saúde e do ponto de vista social. 
Vimos uma das expressões desse descaso dentro da própria 
Petrobrás com a demissão de milhares de terceirizados du-
rante a pandemia. 

Chegando as festas de final de ano, tudo isso ganha um 
peso ainda maior pela falta de entes queridos perdidos du-
rante a pandemia.

Buscando minimizar a dureza de 2020 e participar desse 
momento de renovação da esperança em dias melhores, o 
Sindipetro-RJ, em nome da categoria petroleira, intensificou 
o seu empenho para aumentar o volume de doações neste 
final de ano.

Porque quem realmente se importa com os traba-
lhadores empregados ou não, são outros trabalhadores! 

E você? 
Pode colaborar 
fazendo uma 
doação hoje?



 
A campanha está no ar desde abril/20 e já foram 

investidos mais de R$ 400 mil da receita do Sindi-
cato e cerca de R$ 55 mil em doação da categoria 

utilizados em ações como distribuição de: 
 

máscaras contra o coronavírus; 
botijões de gás a preços menores; e  

de alimentos 
e produtos de limpeza 

Já foi ultrapassada a marca de 70 entidades 
atendidas. São favelas, coletivos, fóruns, comu-

nidades indígenas e quilombolas, creches em 
áreas mais pobres, cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, entre outros. Também foram 
atendidos centenas de petroleiros terceirizados.   

 
Todas essas ações são realizadas dialogando 

com a população sobre a campanha “O petróleo 
é nosso/Privatizar faz mal ao Brasil” e a impor-

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

Sobre a Campanha Solidariedade Petroleira: 

Rua Dique no Jardim América

90 toneladas
2.300 

20.000 

Famílias da rua 
Dique no Jardim América 

recebem cestas com 
alimentos, produtos 

de higiene, limpeza e 
máscaras



Favela da Galinha: todas 
as cestas são entregues com 
adesivo informativo sobre a 

campanha em defesa 
da Petrobrás

Morro do Abacatão em São Gonçalo

São Gonçalo: máscaras e cestas 
básicas chegaram ao 

Morro do Abacatão e Morro do Feijão

Em Manguinhos/Jacaré, 
o bilhete de Claudete: 

”

”

Não conheço vocês, 
mas agradeço tudo 
que fez por mim

Coletivo de Estudos Orosina Vieria na Maré



Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2020

Filiado à

sindipetro.org.br

ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

Petroleiros juntos 
com o povo contra 

a privatização da 
Petrobrás

Coopama - Cooperativa Popular 
Amigos do Meio Ambiente

Petroleiros com o povo: entrega de botijões em Camarista Méier

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/

