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E. relativamente pequeno o espaço de tempo que vai de 15 de
abril de 1963, data da ::undaçãoda ASPETRO, a 16 de abril de
1964, data na qual, através da portaria n. 36. o Delegado Regional do Trabalho, Amadiz Brito, indica O nome do primeiro interventar da Associação (1). O oficio indica onorne de Rubens Barba
Ramos como o primeiro interventor da ASPETRO.
A relatividade deve ser assinalada por conta da nôture~a
.apendicular da ASPETRO em r-e Lacão ao SINDIPETRO e por 8. cm:,juntu-ra na qual ela foi funciada·ter sido marcada por lutas importantes
para a categoria dos petroleiros e para 08 trabalhadores da cateser ia dos petroqulwicos, ainda em formaqã.o,mas qUE: já ee e.che.ve
representada na Associaçao por UITl nÚIDeroaproximado de 400 filiaSe poderia considerar como pouco importante uma associação
como esta. Entretanto não foi assim que agiu o governo militar
que
se instala em março de 1964. A Petrobrás não poderia deixar
de ~star no centro das atenções dos militares e das elites de então. E a agitação que grassou o conjunto da classe trabalhadora
no Brasil da época tiansformou, independentemente da sua expressão numérica e das posições mais ou menos à esque:r-daque t.ivessem
adotudo, todo organismo de aglutinação das ·camadas populares e
das categQrias profissionais em objeto particular das atençoes do
movimento da reação.
Entretanto se nada ~isso fosse suficiente para justificar a
neceôsid~de de se estudar a ASPETRO, retorquiria~os que, não bastasse o si~ples fato de a ASPETRO se transformar num dos maiores
sindicatos do norte-nordeste - oSINDIQUIMICA -. para a classe
operária tudo o que diz respeito·ao seu passado, às suas lutas,
lhe é importante como r-ef
er-ênc a à sua identidade> porque não é
.
I
possivel reconhecer-se, hoje e no futuro, Bem r-e
conhec er+ee no
passado.
Tal afirmação nos remete à fórmula de John Jacoby. membro da
Internationale Arbeiterassoziation e que foi retomada por alguns
historiadores do movimento operário: ..
os futuros
h i et.ori edor ee da
í
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civilização
der êo mais peso à história
ria do que ao dia de Se den" (2) .

da menor e eeoo i eo êo operá-

Esta
postura é significativa porque nos remete também à posição
totalmente contrária desenvolvida por Eduard Bernstein
no
eeu Os pl'essupostos
do eoo i e l i emo quando afirma:
"A nev i eão à qual devemos proceder só terá significação prática
se pararmos de atribuir
à tradição
wn 1ugar desmesurado ou se perdermos o héb i to
de
nos re Eer i rmoe continuamente
às lutas do pe eeedo':,
(3)
No caso da ASPETRO, foi significativa a sanha com a qual se
arremeteu a repressão, fazendo desaparecer uma boa parte da document.e.cão
existente
produzida por ela própria. Do mesmo modo,
a
documentação
produzida
pela Delegacia Regional do Trabalho,
ou
sob sua guarda, até agora não pôde ser localizada, quer seja pelo
fato
de a DRT não ter produzido
documentaqão
"significativa",
quer
pelo por esta poder se achar perdida nos porões de qualquer
repartição pública,
ou ainda seja pelo simples fato de haver :E:ido destruída. Além disso, 08 antigos interventores não são mais
facilmente encontrâveis·e,
quando o são, não se dispõem a falar.
Assim sendo. diante das dificuldades encontradas, temos sido
levado
a buscar e a valorizar todo e qualquer doc1JJnento, oficial
ou não, que possa, nesse quase arqueológico trabalho de pesquisa,
nos
oferecer informações que, mesmo às vezes fragmentárias,
nos
permi t.am recompor a.vida da ASPETRO durante a int.ervenção da DRT.
O melhor recurso mostrou-se a utilização da "História Oral"
dos
militantes
sindicalistas e políticos do· período, assim como também a recorrência a jornais diários e periódicos.
Das
fontes da própria Associação, pudemos utilizar o Livro
de Atas. Apesar de seriadas, as informações nele obtidas não são
muito variadas. Revelaram alguns elementos de análise importantes
como,
por
exemplo, o número de associados que
frequentavam
as
reuniões,
al~m dos temas discutidos e decisões tomadas, sem
que
entretanto,
sejam extensas. Ao contrário, são em geral be~ resumidas.
\
A correspondência
enviada ou recebida é outra fonte
importante
que nos dá a possibilidade de saber com quem a Associação
se correspondia
e qual o conteúdo trocado, especialmente
com
a
Delegacia
Regional do Trabalho. Neste caso, encontramos ofícios,
circulares,
que podem 6er em alguns momentos bastante
revelado-

3

res.
E
úteis.

também

o caso dos boletins

informativos,

esparsos,

mas

2. A ASPETRO NO PROCESSO DO GOLPE DE 64: A INTERVENQAO

o

governo de João Goulart nasceu em meio a uma grave
crise
sócio-econômica
e,
sobretudo, institucional e politica
que
se
tornou
crônica,
e assumiu contornos particulares na conjuntura
que
se abre com o inicio de 1964, Já em janeiro. Na Bahia, a categoria
mais
importante - a dos petroleiros - está agitada.
No
.dia 10 de janeiro promove assembléia para discutir uma "greve de
solidariedade
aos trabalhadores
das empresas de combustiFeis
de
Salvador,
que .se encontravam em greve mot Lvede pelo nã.o atendimento de suas r eLvind i cacõee ee l er i e i ert A>,
No
final
do mês de janeiro, encontramos os petroleiros
em
assembléia,
com a part t c ipaçi3.ode dois mi 1 operários.
Dec idem,
então,
dirigir-se em manifesto ao Presidente da República,
exiginda
o e.fe e t emerrt o e cxone r acão do general Albino Silva e eo l a-.
darizando-se
com Jairo Farias e Hugo Régis. Juntamente com vinte
e uma entidades sindicais, envia~ telegrama repudiando as manobras
dos trustes internacionais
que visam acabar de uma vez
por
todas
com o monopólio estatal do petróleo brasileiro. Este telegrama será assinado pelo STIEP, SINDIPETRO e também pela ASPETRO.
Em 29 de janeiro, também a ASPETRO assinará uma nota pública
para a concentração
"morie t.r-o " que estava sendo chemada pela Federação dos Trabalhadores
do Estado da Bahia. Além disso, na edição
do dia 29 de janeiro de 1964 o Jornal da Bahia publica uma moção
assinada
pelo SINDIPETRO e pela ASPETRO, anunciando o estado
de
alerta e a assembléja geral permanente.
Desse
modo, os manifestos e notas de esclarecimento
dos pet.r-o Le í.r-o a : e petroguimicos baianos à opinião pública, que vão
se
suceder até a intervenção, seguem no geral a mesma orientação que
norteia as mais diversas direções sindicais do pais na conjuntura
em questão. Fala-se em classe operária que "riêo concilia
riem se
engana na defesa dos seus interesses
e daqueles do pOFO br ae i Lei-:
1'0". Fala-se
na necessidade da defesa do monopólio estatal do petróleo,
da ordem intest.ina da empresa, dos seus mais altos administradores e da pátria, contra o imperialismo e seus agentes nacionais . Pressupõe-se,
assim, ·quea defesa dos
interesses
dos

--------~-----------:--;----;--
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trabalhadores n~o encontra viabilidade em outra alternativa que
não seja a defesa do projeto construido com setores da chamada
burguesia nacional, que o governo de João Goulart encarnaria.
Porém, o entendimento
acerca do que
são "oe ~interesses dos
.
.
trabalhadores" não fa.zreluzir as reais contradições entre, -de um
lado, o mOvimento' do capital que exige novo patamar de centralização e sua inexorável internacionalização; do outro, o processo
objetivo de interdependência e socialização crescente dos trabalhadores diretos nos mais diversos ramos e setores de . produção,
"exigindo" o fim da anarquia provocada pela busca de lucros nos
mercados internacionais. Tampouco o entendimento da maioria das
lideranças politico-sindicais acerca dos interesses dos trabalhadores faz reluzir o fato de que o processo em curso absolutiza
(do ponto de vista dos interesses do grande capital) a necessidade de ratificação da natureza de classe do aparelho de Estado, e,
simultaneamente, uma mudança na sua natureza político-institucional que viabilize de forma mais apropriada e direta a concretização destes mesmos interesses.
A mobilizacão dos trabalhadores passa, assim. ab largo dos
reais embates em curso.,Em ültima análise, não se trata de desatar o nó da contradi~ão capital-trabalho e fazer desabar todo o
edifício do Estado-capital, mas de sua própria defesa contra os
inimigos externos, Os.interesses dos trabalhadores transformamse, portanto, como todo o movimento popular, no flanco à esquerda
do gov~rno democrático-nacional cuja atuação não pode ser efetiva
sem a defesa do Estado ou da máquina burocrática que lhe dá fundamento, ainda que com o objetivo de coibir-os excessos da exploração-opressão capitalista. E por isso que sua organização se integra a esta máquina e obedece à lógica das suas necessidades. E
por isso que a organização militante dos interesses de classe dos
trabalhadores se tornam no seu contrário e, ao invés de desenvolver organismos com ampla participação da chamada base, com amplo
diálogo ~ntre as diversas instâncias horizontais e verticais do
movimento, observa-se.ma e uma vez na conjuntur-a 63/64 o cupulismo que vinha marcando historicamente a formação organizat6ria dos
trabalhadores brasileiros.
A ASPETRO vai acompanhar as linhas gerais dos sindicatos
baianos e, muito particularmente, do SINDIPETRO. Os dirigentes
sindicais baianos hipotecam confiança ao mesmo tempo ao Presidente da Repüblica mas, também, ao Governador Lomanto Júnibr que

l
r

f

I

,-

,

í
I
í

I

f

!

I

[

!
f

I

I

!

i

!
!

í

I

">-:':"

I

,

t

t

I

f\
f

'1

I
t
t

f

í
\

r

.i!

i
I
,i

í

I

5

ainda era.tido

como a "esperanÇa

do povo". (5)

A

diretoria da ASPETRO alimenta - como seria natural em
se
considerando que a hegemonia da ideologia nacionalista-reformista
era
quase absoluta - a ilusão de que seria possível encontrar
a
normalidade
e com isso realizar a transformação da associação em
sindicato.
Chega mesmo a anunciá-Ia em jornal, fixando a data de
20 de março, quando seria realizada numa p.ssembléia.(6)
Entretanto depois do "comício da sexta-feira 13" em apoio às
reformas de base ao qual compareceram duzentas mil pessoas no Rio
de Janeiro, o proceSS0 golpista é praticamente desencadeado, mesmo tendo Jango afirmado que "nenhwna força impedirá. que o go,rerno
assegure
a I i berdec'e ao PO\'-O" porque podia contar orgulhosamente
com
"a co,71preens&o e o patriotismo das bravas e gloriosas Forças
Armeâee
da Necão" (7). Colocada em contraste com a afirmação
do
discurso de Brizola que se contraporia "à violência a violência",
não parecia haver dúvida. quanto ao processo golpista achar-se em
curso.
A
pela

resposta
Liberdade"

chega com a célebre "Marcha
durante a qual se consegue

da Família com Deus
a Le g í.t Lrnac.ão
civil

que
a reação necessitava, pois calcula-se em algo como 500 mil o
número
de participantes que repudiavam o perigo
comunista.
Na
verdade, os militares golpistas passaram a conspirar abertamente.
Castelo
Branco, que hev a sido nomeado chefe do Estado-Maior
do
Exército, distribui o seu célebre "Relatório Reservado" cujo conteúdo é o ataque ao CGT, considerado o principal alvo (8).
O golpe
não tardou. No dia 1. de Abril os tanques
estavam
nas
ruas;
imediatamente após, muitos líders do CGT são presos.
Outros ~ntram na clandestinidade
e dá-se o sinal para a greve geral de resistência. Boa parte dos sindicatos de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro declaram-se em Aõsembléia Geral permanente. Na Bahia os esforços esboçados pareceram naturalmente
inúteis.
~ greve geral que o CGT tenta deflagrar carecia de organização e preparação prévia e mostra-se frágil.
A ASPETRO busca fazer o que se acha ao seu ,alcance. Uma assembléia
foi realizada no terminal de Mataripe e adotada a forma
de organização da assembléia pe~manente. Osvaldo Pacheco, Presidente
do Comando,Geral dos Trabalhadores,
achava-se
na Bahia.
í

Mas,
ao ir à televisão ~ convocar os trabalhadores a regressarem
ao trabalho,
Lomanto Júnior faz a resistência
desfalecer.
Em
três de abril boa parte das lideranças do SINDIPETRO e da ASPETRO

I"

!

I
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ou se achava presa ou escondida. Mario Lima, pr~sidente do SINDIPETRO, e Jair de Brito, da ASPETRO, já estão presos (9).
Nesse
mesmo dia, Wilton Valença, pelo STIEP, e Osvaldo Marques,
pelo SINDIPETRO (10), assinam uma nota convocando todos
a
retornarem ao trabalho, e já ne dia quatro de abril Amadiz Barreto, Delegado Regional do Trabalho, distribuiu nota à imprensa na
qual
conclama todos a permanecerem ordeiros, assegurando não haver nenhuma hostilidade aos trabalhadores baianos (11).
A ASPETRO
bros
da d
í

r-e

t.or-La

já não podia mais contar legalmente com cinco memJair de Br t.c,
Amé.rí.co , Ger-vé.e
Mendes,
:

í

-To

aé

í,o

Alberto
Souza e Brivaldo Bonfim de Oliveira (12). Q.uanto à nova
·direção, esta fica a cargo do vice-presidente
Fernando Lopes Ferreira.
Entretanto já em dezesseis de abril, a Delegacia Regional
do Trabalho, através de portaria, nomeia Rubens Barba R8.mos ·corno
interventor.
E

preciso deixar claro que a direção anterior buscou resistir.
Pao t.Lcí.pou por exemplo da assembléla conjunta com os petroleiros, integrando o comando de greve, e uma greve de resistê~cia
havia
sido
deliberada, ° que de fato aconteceu às vésperas
do
golpe
de 01 de abril ou seja, no dia 30 de março, tendo-se estabelecido
a necessidade de numa passeata-manifestação
como afirma
Nilson
Bahia que na época se achava entre os membros mais ativos
da ASPETRO (13).
Entretanto
a velocidade com que o·golpe se processou impôs,
aos líderes e às ce t ego rLa s que poderiam se colocar ativamente na
resistência, um recuo imediato. Já no dia 02 de abril a policia e
o exército arrombam as portas da sede provis6ria da ASPETRO - que
era anexa às dependências do SINDIPETRO -. tendo sido apreendidos
documentos
vários, folhetos, fichário dos associados,
aparelhos
elétricos-eletrônicos
etc ... O material apreendido foi considerado prova irrefutável de que a ação da ASPETRO era de caráter subversivo.
Várias pessoas foram presas; apenas seis delas
ficaram
detidas, sendo as demais liberadas. (14)
No campo, onde se construia a planta do Complexo Petroquimico da Bahia (COPEB), o exército rendeu os vigilantes e transformou
o.COPEB numa. espécie de quartel onde ficaram presos não apenas os vigilant2s, mas também os militantes sindicais, como foi o
caso do próprio Jair de Brito. Vejamos o depoimento deste na mesa
redonda realizada em torno da história da ASPETRO.

I,
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"•
.. . . . Veio
o
Golpe ... Era uma coisa
todo mundo... A dire tor ia foi desti
mente. . .
o golpe de 64, el'a contra
contra
a eubv er-eêo ... , eles Torram
pe r« ver se eu era corrupto ..... (15)

.~ .,

o

depoimento

de Nilson

Bahia

também

né? .. foi
tiuiâe imedi e taa oor rupcão
e
logo em cima"
50,

.

é esclarecedor:

Entião ,
você tinha um i nt-e rvent.o r que administrava a empresa e tinha Ull1 interventor
militar
para prosseguir
o Lnqué r i to lá dentro ... Transformouse
bee i aement:e num quartel .. onde a vi.gi l ãnc i a fO,Í
rendida" rendida mesmo! Entregou .as armas ao Exé1:>cito
tomou conta da pOl'taria de tudo quanto é coisa
até c':J17.c1uiro inquérito.
A gente ia
almoçar,
nos bancos como este aqui ... A po1ícia ... O Exército ee t ev:a aqui ..... ( 16) .
" ...

Diante
do clima de repressão, da total falta de organização
e resistência das entidades e categorias, o recuo foi inevitável.
'''Retorno
ao trabaJho é a nossa palavra de or dem,
companheiros",
estampam os jornais do dia 04 de abril. Esta nota foi firmada por
diretores
do 'SINDIPETRO e STIEP, respectivamente
Osvaldo Marques
de Oliveira e Wilton Valença, que a assinaram em consequênciô. dos
entendimentos
mantidos com o Superintendente
Geral das Unidades
da Petrobrás, engenheiro Francisco Medeiros(17).
Sob a direção de'Fernando Lopes Ferreira que, segundo
Jair
de Brito, era um reacionário e comungava da percepção dos militares acerca do que devia ser a atividade de um sindicato, a ASPETRO
não assume nenhuma medida com vistas à resistência. A 16 de
abril, o interventor nomeado pela Delegacia Regional do Trabalho,
Rubens .Borba Ramos, propõe a constituição de uma junta gcvernativa de três membros para administrar a Associação até a escolha de
uma nova diretoria (18).

3'. A PRIMEIRA

JUNTA

INTERVENTORA

Imediatamente
após a sua designação como interventor da ASPETRO,
Rubens Barba Ramos inicia, no dia 17 de abril de 1964,
a
,
elaboração de um inventário que termina desembocando na confecção
do Relatório
n. 7/64 que, uma vez finalizado, foi enviado
para
Amadiz
Barreto,
responsavel pela DRT local, em junho
do mesmo
ano.
No referido Relatório conseguimos identificar os nomes
que
,comporão
a primeira Junta Governativa. São eles: Itamar de Assis
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Oliveira, Dario Alves Bello e Fe~nando N~scimento; No oficio
consta que os três senhores nomeados encontraram "excelente
recepti i vi dede
par
parte da chefia
do COPEB' (doc.,ll),e que eles
não tinham "ligações
com pessoas
envolvidas
em ecõee eubve r e i.v aa
conforme

a deo Ler acêo expressa

contida

no doc . 12... " (19).

Ainda como conteúdo do relatório é possivel perceber o espírito que reinava na junta interventora, quando da análise do conteúdo dos documento encontrados nos arquivos da Associação: estabelece-se a dedução de que a ASPETRO " vinha se desviando
de sua
ve rdeâe ire
Fi ne l i dade , (:... )~ di.r i.gi de com cunho ditatorial
pelo
seu
Presidente,
Sr. Jair Pinto de Brito",
funcionando, ainda se-

gundo o mesmo documente, como simples sub-seção do SINDIPETRO do
Refino. Constatava-se, também, a ausência de qualquer ata das
reuniões da Iií.r-e
t.or-Le
ou do Conselho Fiscal e, no que ooric er-ne'à
situação financeira da entidade, fica constatado que ere.de "propri edadc
da Bahia

da obre de cotiet.rucõo
- COPES'. (20).

do Conjunto

i
I

I,

I

I

Pet.i-oqu im Loo do Estado

E interessante notar que toda uma série de considerações são
feitas sobre as potencialidades da ASPETRO e da d í.nêraí.ce que, de
fato, ela irá adquirir no final dos anos 70. Diz·-se que a Associação tem "cerca de 280 associados
e tem amplas condições
de v,ida vez
que a indústria
petroquimica
ainda Dão foi
propriamente
iriet.e lade ,
se encontrando
ainda em fase de oonet.rucõo': , A previsão feita é que, uma vez que a petroquimica desenvolva-se, a ASPETRO tende a tornar-se num dos maiores sindicatos do Estado e,
para que isso ocorresee sem que ela se desviaSSe das suas verdadeiras funções sindicais, foi proposto à DRT para que pudesse dar
lugar à constituição da junta de três membros que são, assim,
propostos p610 interventor.
Esta junta interventora irá governar a entidade de junho de
64
a j~nho de 66 e, segundo o exame do Livro da Atas (21), a Associação esteve comple~amente par~lisada, sem qualquer atividade.
Coisa curiosa, dois anos depois de nomeado, Itamar Assis de Oliveira, renuncia ao posto de interventor da DRT junto à ASPETRO,
deixando vago assim o lugar de Presidente da Junta Governativa. E
possivel que isso se tenha dado em consequência do fato de que,
com o processo de desaquecimento das obras de construção do Complexo Petroquimico da Bahia, boa parte dos trabalhadores associados à ASPETRO deixaram de frequentá-la. A maior pert.edos integrantes das categorias que compunham os assalariados do COPEB fo-
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ram

demitidos

de Madre
As
despesas

ou trallsferidos para unidades

da Petrobra~

como

de Deus, para onde foi transferido o próprio Itamar.
transferências
estavam sendo realizadas para evitar
com
o pessoal que achava-se sem desempenho técnico

a
as
em

consequência
da paralisação das obras do COPEB. Na imprensa
em
geral
(22), desenvolveu-se
uma série depressões
contra a petroquímica
baiana. As obras seriam paralisadas por vários meses
e,
em consequência, ter-se-ia que transferir os diversos trabalhadores que· se achavam alocados nos canteiros. Assim, o problema
da
transferência
será. o ponto de pauta único da única
Assembléia
convocada
pela Junta e que foi realizada rio refeitório do COPEB,
em 10 de julho, apenas um mês após a assunção da interventoria.
A
consequência inevitável fJi, portanto, o afastamento de quase todos os associados que, de cerca de 400, segundo alguns depoimentos, foram reduzidos a 82 membros (23).
O desaquecimento
das obras é realizado para atender às exigências dos técnicos da Petrobrás que diagnosticavam
a necessidade de se modificar o projeto inicial sobre o processamento
da
produção.
Assim, quando das tranferências,
os trabalhadores
reivindicaram
o estabelecimento
do respeito às respectivas qualificações porque, por exemplo, " ...mecânicos eram classificados
como
t rabe Lhador ee braçais ..."(24). Por outro lado, a própria
Petrobrás
suspendeu
o depõsito das contribuições dos
associados
na
conta da ASPETRO (25).
Não é de se crer que a suspensão dos referidos depósitos tenha se dado pela reação que poderiam promover os interventores
da
associação.
EntretantG é bastante lógico entender-se que tal medida
pode ter sido adotada para impedir que a entidade desenvolvesse
seus
próprios recursos e pudesse vir a ser no
futuro
~m
obstáculo ã politica salarial que os dirigentes da Petrobrás e do
;COPEB pretendiam desenvolver. Por outro lado, os salários a?hatado e poderiam ser usados como argumento junto ao trabalhador para
convencê-lo
da necessidade de interromper a quotização para
lliDa
entidade que, de fato, inexistia. Curiosamente, mas não sem razão
de ser,
a principal atividade , que a Associação vai
desenvolver
durante
a gestão da primeira J,unta Governativa será a .concessão
de empréstimos aos associados, o que era inclusive contra os estatutos da mesma.
Podemos
relativizar
um pouco a atuação de Itamar Assis
de
Oliveira

como

interventor,

se for correta

a avaliação

feita

por

.!
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Jair' de Brito. Este cor:sidera que Oliveira "n!io era nem W1J reacionário
nem WJ1 progressista;
colocaram ele nessa
fria ..... (26).
Como quer que tenha sido, o seu trabalho durou até 27 de junho de
1966, quando foi homologada a segunda Junta Governativa.

!

!
t

4. A SEGUNDA. JUNTA INTERVENTORA
A

interventoria

organizada

em 1966 teve cinco nomes

indica-

dos para compor a Junta Governativa. Foram eles: José Romário Moniz
Pacheco (Presidente); Edson Duarte 110reira (Secretário); Mu1'1lio Cardoso (Tesoureirb); Overlack Brasil (suplente); Max Guimarães Bonfim (suplente).
Sobre o Presidente, pode-se deduzir que tentou levar adiante
a .tarefa que havia assumido como um técnico, ou um burocrata,
a
julgar corretas as palavras de Jair de Brito. Este afirma que José Romário era, tal como Itamar de Oliveira, um

i

i
I

í
I·
i
t

!

"a-político.
..
funcionário
do COPEB, i nt.e i rement:e
adepto de um sindicalismo
puro isente
de politicagem e l i.vre da etiuacõo de falsos
líderes
que só
fazem contribui.!' para o descrédito
do sindicato ...
"(27) .
Na verdade, José Romario Moniz Pacheco resistiu à idéia
de
aSEmmir
a presidência da segunda Junta Governativa. Concordou em
tomar
posse, "apenas com o intuito de preservar a carta de
funcionamente
da ASPETRO, pretendendo fazer a verificação do patrimônio
e convocar eleições em 90 dia s". Nesta fase, a Associação
aumentou o número de seus filiad03 quites para 97 (28).
Quase
um ano depois, entretanto, a dez de mar-ço de 1967,
é
que
realizar-se-á a primeira Assembléia Geral Extraordinária
no
auditório
do SINDIPETRO, colocando como ponto de pauta fundfuuental o sarieamento das finanças da ASPETRO. Para alcançar e e t e objetivo, algumas medidas intermediárias
são tomadas como: a) Regularização dos depósitos das contribuições dos associados por parte da Petrobrás, que já retinha cerca de seis milhões de cruzeiros;
b) Presta~ão de contas da gestão anterior; c) Devolução dos
recursos desviados da Associação.
O processo de :Lnvestigação acerca do património e dos recursos
financeiros
da entidade conseguiu identificar uma série
de
irregularidades
ocorridas
durante.a gestão anterior,
ou
seja,
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aquela
relativa a primeira Junta Governativa. Tais irregularidades diziam respeito fundamentalmente
à utilizaGão dos recursos da
ASPETRO
para empréstimos a alguns dos associados. De acordo
com
os documentos

consultados,

a irregularidade

mais

séria dizia

res-

peito
a "importâncias
sacadas em banco e escrituradas,
C 01110
o
adiantamento
ao tesoureiro
Fernando Vi e i re Nascimento .. para posterior
prestaçõ
de contas ... "(28). Foi também assinalada a existência de prestação de contas obscuras de viagem em nome do antigo secretário Dário Alv~s Bello.
Conseguiu-se levar--a cabo o rastreamento de tais pendências,
graças
ao
"fato de contar a nova Junta COI11 nomes de colegas
de
ve Ior, dispostos
ao trabalho de re cupe raç ão da
ASPETRO .•. "( 30) .

E

verdade
que existia também um falso clima de moralização
das
direções
sindicais, como se pode observar pela matéria publicada
no jornal A Tarde de 13 de junho de 1866, a respeito das medidas
saneadoras adotadas na vida sindical. Diz a referida matéria:
"E pensamento das autoridades
1evÇ1l'ema efeito
uma
b1itz
nos sindicatos
em geral,
a fim de cria1'
um
clima
de mor al i dade edmi n i et.ret.Lve . Como se eebe ,
ainda
existem muitos 1'emanescentes da vida sindical anterior' a 31 de março, quando impera •...
a a corrupcõo , v i vendo mu i tos dirigentes
às custas da c o1etividadede
associados
e do imposto sindical".
Sem dúvida alguma, esse clima influenciou a vida da pequena
ASPETRO. Mas as irregularidades detectadas então, diziam respeito
à atuação da I Junta Governativa, como por exemplo a concessão de
empréstimos a assoGiados utilizando os recursos da ASPETRO, "ativLdede cone i dere.de ilegal,
de eoo rdo com os estatutos"
(31).
A julgar pelas informações contidas no Livro de Atas da Associação,
a maior preocupação dos presentes na citada assembléia
voltava-se para "a quantia vultosa" que faltava nos cofres da entidade
e que havia sido apropriada indevidamente por Vieira Nascimento,
ex-tesoureiro da I Junta. Este era considerado,
entretanto,
um bom aliado, pelos meios oficiais; pelo
representante
máximo da DRT, Amadiz Barreto, e pelos dirigentes do COPEB , exat.amente por 'nâ'oter ligações
com os movimentos de oposição
ao
governo dos militares (32). Curiosamente
a existência de correspondência
enviada

o Livro de Atas registra
à nova Junta e divulgada

na assembléia, assinada por Vieira Nascimento, na qual ele assume
" inteira
re sponeeb i l i deae"
pelos gastos e pr-opõe um plano
para
ressarcir
a ASPETRO. A assembléia adota, entretanto, a proposta
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apresentada por Romário.
Pode-se dizer·que o fundamental das várias assembléias realizadas pela 11 Junta Governativa, se ocupou da questão relativa
aos empréstimos. Este é o caso daquela realizada no dia 10 de
março e de outra datada de 03 de
maio. Esta segunda assembléia
c
contou com a presença do ex-primeiro interventor Itamar A. de
Oliveira e a sua finalidade foi encontrar solução para a divida
do ex-tesoureiro da I Junta. A conclusão encontrada considerou
que Itamar de Oliveira não havia sido conivente; mas que como
primeiro componente da interventoria deveria o ex-presidente assumir a obrigação de saldar a dívida no caso de o ex-tesoureiro
não vir a cumprir os pagamentos (33).
A gravidade da situação das finanças da ASPETRO explode nos jornais com denúncias de corrupção. Encontramos em A Tarde
de 04 de novembro de 1966 a seguinte carta assinada por Virgilio
Araújo, empregado da Petrobrás:
"Senhor r-e de i.or : intimamente
ligado aos companheitzrabe lliado re e do Conjunto Pet.roau im ico , 'venho
eo l i c i. tal'
a V. SA... ( ... ), a t.renemi eeõo
de
um
ape.lo
ao i1 uetire Delegado do Tr-ebe Iho , DI'. Amed i.z
Ber re tio , no sentido
de que ee.i em eaot.eaae as
necessárias
providências
a fim de que renasça a Aseoc i ação Profissional
dos Tr ebe Lhe dor ee da referida unidade,
que foi vítima da má edmi n i et.reoão de
uma Junta i nt.e rverit or:e constituida
dos 51'S.
Ita111ar, Nascimento
e Belo, sendo que os dois primeiros eai.ão atualmente
trabalhando
no Termi.ne L Mariti imo
de Madre de Deus e o L t.Lmo , infelizmente
no
Rio
de Janeiro,
mas não longe da aç&o puni t.i ve da
D. R. T.
local que dev e ex iair .doe c i tados senhores
a pr-ee t.ec ão de contas correspondente
ao periodo
que
durou a ação in tierv en tara . Segundo in i ormeo êo
do companheiro José Romá1'io, ora na presidência
da
Junta Governativa,
a renda mensal da entidade
sempre
foi da or.dem de cr$ 400.000.
Está o referido
companheiro sem saber o que foi feito
da arrecadaçâ"o até antes da sua posse".
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A carta'conclui ~ludindo a figura do Marechal Costa e Silva
afirmando a necessidade de sindicatos fortes e que para tal se
fazia necessário adotar medidas saneadoras rigorosas contra os
oportunistas que. enganavam os trabalhadores. Pode-se perceber,
"
'portanto, que por menor que fosse a ASPETRO e o nÚmero de seus
associados, não somente o Estado alimentava o clima de moraliza.ção do regime de funcionamento da entidade. Este argumento foi

T
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largamente

utilizado

pelos militares

como arma·de

dominação

dos

sindicatos
no país, mas também por elementos que se encontravam
como
integrantes da categoria dos petroquimicos,
ainda embrionária, ou da categoria

dos petroleiros,

já assentada ..

A propobta de Romário foi aceita por Itamar de Olivei~a
no
sentido
de preencher o "buraco ne.gro" das finanças
da ASPETRO
provocado
pelo \lieira Nascimento. Entretanto a documentação reunida
não permitiu constatar se o problema foi efetivamente solucionado.
Já no que diz respeito aos empréstimos aos. associados
que
eram contrários aos estatutos da entidade, a solução
encontrada
surgiu na assembléia de 29 de maio de 1967 que, diferentemente das anteriores, foi solicitada por associados que assinaram
o requerimento à Junta, número este inferior ao daquele que participou efetivamente da assembléia que foi de 43.
Parece
ser passivel de dedução que existia, por parte de um
grupo
de associados, a intenção de colocar o Presidente
da
11
Junta
Governativa em situação dificil. O referido grupo vinha se
posicionando a .favor do fim da concessão ilegal de empréstimos. E
é com este objetivo que entregam ao interv3ntor José Romário, que
naturalmente
presidia a assembléia, requerimento solicitando empréstimo
a ser devolvido ã ASPETRO no prazo de um ano e oito meses, pagos em parcelas mensais. Pretextaram para isso o empréstimo que havia sido aprovado na assembléia anterior (34). Romário
contesta
o pleito, arg~mentando a existência das normas regimentais
e o comprometimento
possível do patrimônio da Associação. O
empréstimo
foi, entretanto, aprovado pela assemb~éia, com os votos dos
35 requerentes, contestados por apenas 7 votos
contra.
Poré~,
cumprindo
promessa feita na própria assembléia em 13 de
junho
de 1967, o presidente da Junta envia à Delegacia
Regional
do Trabalho pedido de anulação da decisão de empréstimo.
Não
foram encontrados registros relativos ã decisâo da DRT,
que
já- tinha novo responsável, o BeI. Afonso Maciel Neto. Amadiz
Barreto
havia
sido exonerado no dia 08 de maio pelo
presidente
Costa
e Silva (35). Entretanto seja qual tenha sido o resultado
do recurso junto à DRT, o que é certo é que na última assembléia
de 1967 realizada em 20 de dezembro, nova solicitação de empréstimo
foi
formulada, desta vez sob a forma de contribuição
para
compra de presentes de Natal a serem distribuidos entre os filhos
dos associados.
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No que diz respeito a este último pleito, a Junta interventora retoma mais uma vez o argumento da sua incompatibilidade
com
o regimento, mas, curiosamente, termina aceitando o pedido a partir da seguinte justificativa:
... como desde sua fundaçâ"o, a Aeeoc i ecão não tem
podido
até agora proporcionar
que I que r
benefício
aos seus associados( ... ) seria esta uma oportunidade ( ... ) de contribuir
com um pouco
de sua disponibilidade
pe re
pl'estar-lhes
esse
beneficio
( ...

,.

) ". (36)

Esta
justificativa é bastante esclarecedora quanto ao papel
que a ASPETRO desempenha durante os anos em que esteve sob intervenção. A política de caráter assistencialista
irá predominar sob
todos
os aspectos. E verdade que José Romário não era, nem poderia
ser, mais que um interventor. Mas os depoimentos de sindicalistas seus contemporâneos deixa aberta a possibilidade de julgá10 como um interventor atípico. Diz Jair de Brito:
o
"seu" Romár i.o era uma pessoa que tinha um bom
relacionamento.
..
era um senhor ... era o Tunc i orierio
mais
velho de lá., devia ter uns
sessenta
e
poucos
anos de idade ...
ele n&o queria isso,
acho
que foi empurrado". ( 37)

Outro
sindicalista,
também da ASPETRO, não parece ter uma
atitude
de repulsa em. seu depoimento com relação a José Romário.
Diz Nilson Bahia:
"O José Romé r i o Hun iz: Pacheco ( ... ) foi depois
o
chefe
de pessoal
né ? Nesse intervalo
foi o chefe
de pessoal
da unidade do COPEB; lá dentro o cal'a
que cuidava do pessoal". (38)

i
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Nesse

sentido,

talvez

tenha havido

sinceridade

quando

José

Romário
resistiu em aBsumir a responsabilidade
da segunda
Junta
Interventora.
Talvez ele tenha falado a verdade quando dizia que
sua. preocupação
maior era verificar as contas e O patrimônio
e
convocar eleições.
~
Quanto \ao
saneamento das contas da ASPETRO deve
ter
sido
realizado, mas \. sem o reembolso das verbas desviadas. A documentação, em todo caso, não permite afirmar o contrário.
Quanto
ao\ patrimônio, este era, de resto, sem muito
valor
até o momento. Já no que diz respeito à convocação de eleições,
Romário, de fato; envio~ ofício solicitando autorização à DRT para realizá-las, enviando a composição da nova diretoria e do conselho fiscal. Pleiteia ainda que elas sejam realizadas na obra de
construção
do Complexo Petroquímico da Bahia em Camaçari vez que
concentravam cerca de 90% dos associados e se poderia também uti-
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lizar as instalações do SINDIPETRO ~ara fixar a mesa coletora dos
votos (39). A bem da ve r-d ade , encontrou-se matéria no jornal A
Tar-de que dá cOnta do fato de que trabalhadores petroquimicos reclamaram ao Delegado do Trabalho providências' .imediatas, para
obrigar a que
o presidente
da Associação Profissional
dos Trabalhadores
na
Indústria Petroquímica
cumpra
as
instruções
contidas no parecer daquela repe rt i cão
constante no Processo ...223.175/68 que mandou 1'ealizar
eleições naquela entidade de classe.
Queixam-se
os associados que nada até agora f-oi feito
no
sentido
de oumpr i:r a re Ee ri de de t ertn.i.nação ,
prefepindo
o presidente perpetuar-se
no
cargo".
(40)

Assim sendo, o balanço que se pode fazer da segunda Junta
Interventora na ASPETRO não poderia ser muito superior em relação
às realizações da primeira Junta. No que concerne a categoria,
esta havia minguado com a paralisação das obras do COPEB, promoa c i-e ec e r- numericamente
vida a partir do Golpe, mas volta de
com a retomada das obras.
Sem dúvida alguma, o fato mais importante da interventoria
de Romário, a últim0 a ser nomeada diretamente pela DRT, reside
exatamente no fato de ser ela mesma a corrvoc ar- a realização de
eleiçoes. E verdade que às eleições só se apresentou uma chapa.
Mas, além da participação de um aliado de Jair de Brito na referida chapa - Nilion Bahia sue virá a ser presidente do SINDICATO
DOS TRABALHADORES DAS INDOSTRIAS QUIMICAS E PETROQUIMICAS (SINDIQUIMICA), sucessor da ASPETRO -, ela deu inicio a uma discreta
luta pela retomada da Associação, o que acontecerá de fato apenas em 1973, cinco anos depois.
Ademais, é possivel perceber uma certa pressão realizada por
um grupo de trabalhadores junto à DRT com o intuito de garantir
as eleições que estavam sendo proteladas. E possível que' tenha.
sido o mesmo grupo de trabalhadores que pressionaram a interventoria de Romário quanto à questão dos empréstimos ilegais a que
nos referimos acima. Entretanto a documentação não deixou claro
quem constituia este grupo.
O fato é çue mesmo presas, escondidas ou exiladas as lideranças mais combativas e experientes do movimento operário e sindical, mesmo sob interve~9ão os sindicatos mais combativos, jamais desapareceu o ideal e a luta efetiva, ainda que modesta, de
buscar liberar os sindicatos e assoc~ações do regime de interven-
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toria.
dicais
dadeiro
em 1978.

Pensamos ser este o caso da, ASPETRO.e dos militantes sinque desde a sua fundação queriam transformá-Ia
em um versindicato, o que somente ocorreu dezesseis anos
depois,

j.

I
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Deste
r'odo, é correto considera!' a eleição que eu f re.gou em
22 de junho de 1968 a Chapa União e seu.s componentes, indicandoos como a nova diretoria da pequena ASPETRO, como um momemto
da
luta pela retomada da direção, mesmo que o "cabeça" da chapa, Nivaldo Carvalho Serva, tenha sido um oportunista reacionário e tenha procurado aplicar a política ccrporativista
e assistencialis.ta que dava a tônica do projeto de controle dos sindicatos brasileiros pelos militares.
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Se

a nova direção da ASPETRO não pode ser considerada realmente
representativa
dos interesses dos trabalhadores por liberdade
e democracia, não poderá, entretanto, ser considerada
uma
diretoria
completamente
imposta e umbilicr).lmente ligada à DRT.
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Ela expressa em alguma medida a inteligência do governo no senti'do de acabar·o mais cedo possível com a utilização das antipáticas e revoltantes interventorias. buscando assim legitimação junto aos trabalhadores a ela associados.Ao mesmo tempo, o simpl~s
fato
de ter sido eleita, expressa também a vontade de militantes
e sindicalistas em retornarem completamente a Associação.
Por
conseguinte, no que diz respeito à história da ASPETRO,
s6 ocorreram
duas interventorias,
stricto sensu, que cobrem
os
períodos
de 1964 a 1966 e de 1966 a 1968. Estas haviam sido
nomeadas
diretamente pela Delegacia Regional do Trabalho. Todas as
outras diretorias que sucederam as referidas Juntas Interventoras
foram
"legitimadas" por eleições. Com certeza este processo tam-
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bém
fazia eco à política que o então ministro do trabalho Jarbas
Passarinho estava promovendo visando constituir uma base de apóio
popular através do estabelecimento
de uma política oficial de salários
e. do seu proclamado apóio à "renovação sindical"(41).
A
retomada
da luta pela Carta Sindical da ASPETRO através de seus
diretores

provavelmente

pode confirmA-lo.
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ris, François Maspéro, 1980. p. 23.
'(3) Cf. Id., Ibid., p. 39.
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.
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