
SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES PETROLEIROS E AO POVO 
VENEZUELANO

 
Nós,  organizações  brasileiras  que  representamos  trabalhadores  petroleiros,  trabalhadores 
eletricitários,  atingidos  por  barragens  e  camponeses,  organizados  na  “Plataforma  Operária  e 
Camponesa para Energia” queremos manifestar nossa solidariedade e apoio ao povo venezuelano, às 
famílias das vítimas e a todos que de alguma forma estão sofrendo com as consequências provocadas 
pela explosão da refinaria de petróleo Amuay, que causou a morte de 41 trabalhadores e dezenas de 
feridos.

O  Povo  da  Venezuela,  com  sua  grandeza  e  exemplo,  já  passou  por  vários  momentos  difíceis, 
inclusive enfrentando e derrotando tentativas de golpes de setores da direita. Neste momento de dor, 
pela perda de vários trabalhadores, queremos nos somar e nos colocar a disposição dos familiares e 
do povo venezuelano, para juntos com seu governo superarem este momento difícil.

Sabemos da grande capacidade de trabalho e o esforço que a Venezuela, nosso país irmão, tem feito 
nos últimos anos na forma de solidariedade com os povos mais pobres da América e do Mundo. Não 
temos dúvida nenhuma, que a categoria dos trabalhadores na área do Petróleo da Venezuela tem sido 
um exemplo para todos nós. Acreditamos profundamente na capacidade que este povo possui em 
superar suas dificuldades e darem exemplos para o Mundo.

Que este fato que entristece a todos, apesar de sua gravidade, não sirva para desânimo, mas sim de 
demonstração de superação de todos.

É provável, que neste momento eleitoral, os setores da direita e oportunistas, tentarão se aproveitar da 
dor e sofrimento dos trabalhadores, das famílias e do povo venezuelano para manipular e distorcer 
fatos  que  possam  gerar  proveitos  eleitorais  ao  setores  golpistas  e  temos  a  certeza  que  o  povo 
venezuelano saberá atuar corretamente nesta situação.
 
Que nossa solidariedade sirva de alento a todos e todas lutadores venezuelanos. Contem sempre com 
nosso apoio e solidariedade, e busquem na certeza de vossos propósitos revolucionários animo para a 
luta permanente contra todas as estruturas injustas da sociedade.
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