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É PRECISO AGIR!

Bertold Brecht (1898-1956)

Primeiro levaram os negros. 

Mas não me importeicom isso. Eu não era negro.

Em seguida levaram alguns operários. 

Mas não me importei com isso. Eu também não era operário. 

Depois prenderam os miseráveis. 

Mas não me importei com isso. Porque eu não sou miserável. 

Depois agarraram uns desempregados. 

Mas como tenho meu emprego também não me importei

Agora estão me levando. 

Mas já é tarde.

Como eu não me importei com ninguém.

Ninguém se importa comigo.



Se juntar aos que lutam é a única saída!
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“De uma hora para outra, 
tudo se desfaz como um cas-
telo de areia”. A frase é de uma 
ex-funcionária da BR Distribui-
dora, demitida em janeiro após 
acreditar que tinha conquis-
tado a sonhada estabilidade 
ao ser aprovada no concurso 
da empresa. Lá, parte dos 
trabalhadores acreditou que 
haveria vida após a privatiza-
ção. Outros acreditaram que a 
manutenção do acordo coletivo 
seria uma garantia. Hoje, não 
resta dúvidas que não há 
atalhos para a manutenção 
dos empregos e direitos. É luta, 
mobilização!

Em nossa empresa, deve-
mos lembrar ainda do terror 
psicológico, clima de apre-
ensão e assédio que tomou 
conta dos petroleiros da Torre 
Pituba, em Salvador (BA). De 
uma hora pra outra, a empre-
sa anunciou a desativação 
do prédio e a transferência 
compulsória e imeditada de 
centenas de trabalhadores 
para outros estados. Processo 
semelhante ocorreu na Fafen 
Laranjeiras (SE), que após ser 
arrendada resultou na transfe-
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Mais de 600  
trabalhadores dispensados 
da BR Distribuídora desde 
dezembro de 2019, fruto da 
privatização da subsidiária do 
Sistema Petrobrás. Isso sem 
contar o PIDV.

230 operários
foram demitidos da Embraer, 

em São José dos Campos (SP), 
de dezembro de 2019 pra cá   

rência dos trabalhadores para 
outras unidades. Em Cubatão, 
atacados em sua diginidade 
pelos patrões e abandonados 
pela Justiça, mais de 50 ope-
rários pediram demissão dias 
atrás da Allcontrol. Diante de 
seguidos abusos, disseram não! 
E nós, o que faremos?

Em nossa greve vitoriosa 
de 2015 por direitos e contra 
a privatização, distribuímos 
uma Carta Aberta aos cha-
mados “cargos de confiança”. 
Na ocasião, lembramos que 
“enquanto alguns cultivam 
o pensamento de ‘não me 
mobilizo porque não é comigo’, 
quando olhar para os lados 
poderá ser tarde, pois não 
encontrará mais ninguém”. Sem 
nenhum orgulho, pois se trata 
de uma previsão terrível, o que 
dissemos vem se afirmando 
como realidade onde não há 
resistência. Quase cinco anos 
depois, qual o balanço? Se 
renunciassemos à luta, não 
teríamos barrado os ataques.

Se não barrarmos o fecha-
mento da Fafen-PR, uma das 
razões para nossa greve, serão 

demitidos mil petroleiros 
diretos e terceirizados. Não 
podemos garantir que ao entrar 
em luta você terá o seu empre-
go preservado. Mas garantimos 
que é a única saída possível. 
Sem luta estaremos fadados ao 
fracasso. Com luta, podemos 
vencer. 

A você, que ainda insiste em 
não aderir às mobilizações, 
que se recusa a participar das 
atividades do sindicato, que 

ainda acredita na política do 
avestruz, não há mais tempo 
para se esconder se apoiando 
em ilusões e promessas de uma 
diretoria comandada por quem 
sempre sonhou em privatizar a 
Petrobrás.

Para preservar nossos empre-
gos e defender nossas famílias, 
temos que ir à luta. O tempo do 
alerta passou. Chegou a hora 
de agir. E a hora é agora!

Em 2014, parte dos empregados hoje demitidos boicotou a greve 

deflagrada pelo sindicato por direitos e salários, gritando nas 

assembleias “queremos trabalhar”. Sem aumento salarial, retornaram 

aos seus postos, acreditando nas palavras da chefia. 

Repetiriam hoje essa postura?


