
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
IVO, AS. Uma “revolução” contra o comuno-peleguismo: o golpe de 1964 e o sindicalismo petroleiro. 
In: ZACHARIADHES, GC., org. IVO, AS., et al. Ditadura militar na Bahia: novos olhares, novos 
objetivos, novos horizontes [online]. Salvador: EDUFBA, 2009, vol. 1, pp. 53-68. ISBN 978-85-232-
1182-0.  Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Uma “revolução” contra o comuno-peleguismo 
o golpe de 1964 e o sindicalismo petroleiro 

 

Alex de Souza Ivo 



53

3
Uma “revolução” contra o

comuno-peleguismo:
o golpe de 1964 e o sindicalismo petroleiro1

Alex de Souza Ivo 2

Havia algo de diferente naquela manhã em Salvador. O centro da cidade
estava em alvoroço. Tropas saídas do Quartel da Mouraria marchavam pelas
suas principais ruas. Autoridades confusas tentavam em vão falar com o gover-
nador Lomanto Júnior, no Palácio da Aclamação. Só quem tinha acesso a ele,
eram os militares. Notícias confusas davam conta que tropas saídas de Minas
Gerais mobilizavam-se contra João Goulart e ninguém sabia ao certo do seu
paradeiro. O clima de tensão tomava conta de diversos setores do movimento
social e se fez sentir também entre os dirigentes do sindicalismo petroleiro.

Mário Lima, presidente do Sindipetro/Refino e Deputado Federal pela
legenda do PSB, havia saído logo cedo de casa em direção ao aeroporto. Preci-
sava ir até a capital da república, pois a Câmara Federal havia convocado os
parlamentes para uma sessão de emergência. Além disso, as notícias que che-

1 Dedico este artigo à memória de Mário Soares Lima, mais destacada liderança sindical petroleira na década de 1960
e um dos principais atingidos pela violenta ação dos golpistas de 1964, falecido em Salvador a 10 de julho de 2009.

2 Mestre em História pela Universidade Federal da Bahia. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBAHIA), Campus Vitória da Conquista.
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gavam à capital baiana não eram das melhores. Apesar de seu esforço, não
conseguiu embarcar. Os vôos estavam suspensos e a única coisa que se tinha
era uma série de informações desencontradas. O sindicalista decidiu, então,
voltar para o centro da cidade, em direção à sede de seu sindicato, de onde
havia saído na noite anterior após a realização de uma assembleia.

Chegando lá, encontrou nas imediações da Praça da Piedade alguns cole-
gas que logo o informaram da presença de homens do exército dentro da sede
da agremiação. Boatos estranhos corriam e davam conta de pessoas feridas no
local que, no ano anterior, quando da sua inauguração, havia sido visitado por
Jango. Mário Lima tentou romper a barreira montada pelos militares, usando
da autoridade que o cargo legislativo lhe conferia, mas logo foi impedido pelo
comandante da tropa de cavalaria. Recebeu a informação de que somente
Lomanto Júnior poderia autorizar sua entrada. Não titubeou, pegou um carro
e se dirigiu até o Campo Grande, onde estava localizado o Palácio da Aclama-
ção, sede do governo da Bahia.

O sindicalista teve uma nova e desagradável surpresa ao tentar falar com
o governador. Lomanto, que no dia anterior havia reunido-se com lideranças
sindicais do estado e garantido que apoiaria a permanência do presidente da
república em seu cargo e que lutaria pela legalidade constitucional, não apare-
cia para lhe receber e a “central de boatos” continuava trabalhando a todo
vapor. Ao conversar com secretários e assessores do governador, recebia respos-
tas evasivas, que informavam da existência de uma interminável reunião que
impedia o diálogo entre parlamentar e o governador. Um de seus interlocutores,
entretanto, o Secretário de Segurança do Estado, garantiu ao preocupado Mário
Lima que não havia motivo para pânico, pois não havia nada de mais dentro
da sede do sindicato. Mesmo assim, o dirigente sindical insistiu, perguntando
ao secretário se ele havia visto com os próprios olhos a situação e se o seu nome
poderia ser usado como garantia aos colegas de trabalho, que estavam preocu-
pados, pois suas mulheres e filhos costumavam freqüentar a sede do sindicato
em busca de produtos alimentícios mais baratos, os quais eram comercializados
pela Cooperativa de Consumo, organizada pelos sindicalistas e que lá funcio-
nava. A resposta foi negativa. O secretário informou-lhe que não poderia ofe-
recer-lhe garantia nenhuma e nem o governador poderia fazer isso, pois a
polícia não obedecia às ordens de nenhum dos dois, mas do comandante da VI
Região Militar.

Mesmo temendo a prisão, por saber que não era bem visto pelos milita-
res, o nosso personagem continuou sua peregrinação em busca de uma infor-
mação consistente sobre a real situação da sede do sindicato por ele comanda-
do. Atendendo à sugestão do Secretário de Segurança, dirigiu-se para a sede da



55

VI Região Militar em Salvador, ainda no centro da cidade, no bairro da
Mouraria. Procurou o comandante da unidade e foi atendido de forma gros-
seira pelos militares. Recebeu a acusação clássica do período: a de ser um co-
munista. Defendeu-se dizendo que nunca foi do Partido Comunista e mesmo
se fosse não poderia ser tratado daquela forma, pois além de ser um parlamen-
tar, estava lá reclamando contra uma injustiça. O militar saiu, deixando o
dirigente sindical só na sala por alguns instantes. Seu instante de solidão foi
logo interrompido pela entrada de 4 soldados armados que ordenaram que se
levantasse e o conduziram até um carro que o deixou no Forte do Barbalho.
Foi o primeiro preso político a ser levado para lá quando do golpe de 1964.
Logo depois, outros chegaram para lhe fazer companhia na mesma triste sorte.
Dirigentes sindicais e estudantis, jornalistas e políticos, como o prefeito de
Feira de Santana Francisco Pinto, ocuparam as celas da instalação militar3.

Enquanto isso, o clima nas unidades da Petrobras também não era dos
melhores. Elas foram transformadas em alvo da fúria das camadas mais conser-
vadoras da sociedade baiana. A Refinaria de Mataripe era tida como um verda-
deiro reduto de “sovietes”, onde os “bolcheviques” usavam as armas da própria
estatal para atentar contra a ordem e a moral. Por isso mesmo, a sanha da caça
às bruxas iniciadas naquele mês de abril não tardaria a atingir aquelas bandas
do Recôncavo. Os sindicalistas, é lógico, não se fizeram de rogados. Pararam as
atividades da empresa já no dia primeiro de abril. No dia seguinte, após a
notícia da prisão do Mário Lima, exigiam a permanência da ordem constituci-
onal, através da restituição do presidente João Goulart ao seu posto e da soltu-
ra imediata do seu “mandatário máximo”4.

De pronto o exército ocupou a refinaria. Tinha início a série de interro-
gatórios, delações, perseguições e demissões contra sindicalistas e operários.
Ernesto Cláudio Drehmer, engenheiro de confiança dos sindicalistas, içado à
condição de Superintendente quando da saída de Jairo Farias para a direção da
estatal, enviou de imediato um telegrama ao General Olympio Sá Tavares.
Nele, congratulava o novo presidente da estatal pela nomeação e colocava à
disposição o cargo que ocupava, comprometendo-se em permanecer no posto
até a nomeação do seu substituto5. As iniciativas de resistência não haviam
surtido efeito e já no dia 04 de abril os militares tornavam-se donos da situa-

3 Baseado no relato de prisão do próprio Mário Lima, concedido ao autor em novembro de 2006.

4 Termo de declaração de greve, anexado ao processo movido pela justiça militar contra Mário Soares Lima. Documento
cedido ao autor pelo processado.

5 Telegrama de Ernesto Drehmer a Olympio Sá Tavares. CPDOC-FGV, Al pcg 1964.01.30, doc. 17.
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ção. As unidades, lentamente, voltavam a funcionar. A essa altura, o grupo de
sindicalistas indesejados já estava fora de ação.

Mesmo para os operários menos envolvidos com as questões sindicais
aqueles dias foram marcantes. As cenas presenciadas por muitos deles, nas
quais as sedes dos sindicatos eram invadidas, seus arquivos e jornais eram ex-
postos como troféus, colegas eram presos e interrogados, não saíram de suas
memórias. Muitos deles certamente sequer sabiam o que era o tal do comunis-
mo, que tanto se falava à época. A única coisa que tinham certeza era da
violência dos homens da VI Região, da perseguição contra seus colegas e da
destruição do patrimônio coletivo que eram os seus sindicatos.

Através desses fatos, a sanha perseguidora que se iniciara em Minas no
dia 31 de março chegava aos petroleiros baianos. O presidente João Goulart
vivera um governo marcado pela crise. Esta se principiou no impasse relacio-
nado à sua posse e se arrastou durante os quase dois anos e meio que o maior
herdeiro do varguismo esteve no poder. O presidente, sem uma sólida base de
sustentação no Congresso Nacional, cambaleou entre um mandato próximo
ao centro e às demandas das esquerdas, que embora não possuíssem uma
representatividade que garantisse tranqüilidade a Jango no Legislativo Federal,
constituíam um campo político com importante poder de mobilização e de
inserção na sociedade brasileira. Elas traziam consigo as demandas das refor-
mas de base e pressionaram Goulart de diversas maneiras até que este anun-
ciou sua implementação no famoso comício de 13 de março de 1964, na cida-
de do Rio de Janeiro.

Daí para o acirramento da crise foi um pequeno passo. Os dias seguintes
daquele fatídico mês reservaram outras surpresas ao governante. Os segmentos
mais conservadores da sociedade brasileira aprofundaram a sua mobilização e
no final de março, após uma séria crise na hierarquia das forças armadas, líde-
res políticos dos principais estados da federação, importantes organizações pa-
tronais e comandantes do exército transformaram os rumores de conspiração
numa realidade. Tropas saídas de Minas Gerais encaminharam-se para a capi-
tal federal e começaram a contar com o apoio e a adesão de outros destacamen-
tos do exército. João Goulart, acuado, pouco podia fazer e viu rapidamente o
seu governo ruir. Em pouco tempo seguiu o caminho do exílio, procurando
refúgio no Uruguai.

Todas as tentativas para impedir o golpe foram débeis e infrutíferas, afi-
nal não podia ser diferente, pois suas principais bases de sustentação naquele
momento – trabalhadores, estudantes e camponeses – não tinham força, pre-
paro e armamentos para bater de frente com tamanha manifestação dos milita-
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res. Até mesmo as forças do Rio Grande do Sul, estado fortemente influencia-
do por Goulart e Leonel Brizola, não eram páreo para o efetivo mobilizado
pelos golpistas. Conquanto existissem, em diversas partes do país, iniciativas,
muitas vezes isoladas, para tentar romper o cerco do golpe e garantir uma
sobrevida à experiência democrática brasileira, nenhuma delas obteve êxito.

Na Bahia não foi diferente. Além das greves no porto e nas unidades da
Petrobras, parte da militância que se concentrava na capital rumou para Feira de
Santana. Elas buscavam apoio junto ao prefeito da cidade, o pessedista Francisco
Pinto, que tomou providências para a resistência, mas viu seus esforços frustra-
dos em virtude da rápida ação da repressão, que ocupou as principais cidades do
interior e impediu qualquer manifestação (DIAS, 2001, p. 62). Ademais, as
notícias que chegavam não eram animadoras. Rapidamente não haviam mais
militantes dispostos a defender a permanência de Goulart no poder. Restava a
eles, a preocupação em salvar a própria pele, mantendo-se longe da prisão.

Voltando ao caso específico dos petroleiros, algumas perguntas ficam no
ar. Qual o caminho percorrido pelas agremiações da classe petroleira até se
transformarem num dos segmentos mais importantes do sindicalismo baiano?
O que levou os autoproclamados revolucionários de 1964 a empreenderem
tamanha perseguição contra os sindicalistas do petróleo?

Os petroleiros baianos e o movimento sindical pré-1964

A história do sindicalismo petroleiro baiano começou a ser construída ain-
da na década de 50, mais precisamente em 1954, quando foi criada a Associação
Profissional dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo no Estado da Bahia,
entidade que deu origem aos sindicatos dos trabalhadores da extração e do refino
do petróleo6, fundados, respectivamente, em 1957 e 1959. Contudo, a atuação
efetiva e destacada do sindicalismo petroleiro começou na década seguinte, atra-
vés da greve que reivindicava equiparação salarial entre os trabalhadores que
serviam na Bahia e em São Paulo, comandada pelo Sindipetro/Refino.

Após essa etapa, as atividades sindicais petroleiras ganharam grande re-
percussão. Ao passo em que obtinham conquistas importantes relacionadas ao

6 Esses dois sindicatos, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração do Petróleo do Estado da Bahia
(Sindipetro/Extração) e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Destilação e Refinação do Petróleo do Estado
da Bahia (Sindipetro/Refino) existiram até o ano de 1996, quando se fundiram, dando origem ao Sindicato Unificado
dos Petroleiros (SUP). Quatro anos depois houve uma nova fusão, quando os petroleiros uniram-se aos Químicos,
dando origem ao Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro do Estado da Bahia, atual entidade de
representação da categoria.
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chão da fábrica e avançavam em reivindicações salariais, os petroleiros ganha-
vam destaque dentro da empresa. Os dirigentes sindicais do petróleo articula-
ram em seu discurso e em sua prática elementos políticos e uma profunda
preocupação relacionada com questões imediatas e importantes do ambiente
de trabalho. Exatamente por isso, em 1961, enquanto ganhavam espaço e
legitimidade junto à categoria, foram capazes de garantir importante mobilização
em defesa da posse de João Goulart, declarando-se, inclusive, em greve e em
assembleia permanente até que o impasse fosse solucionado. A posse do novo
presidente da república, consolidada em setembro daquele ano, não represen-
tou, contudo, o fim da crise política enfrentada pelo país. A situação do
governante mantinha-se complicada. Jango procurou, então, negociar e ten-
tou manter-se equilibrado entre os diferentes grupos políticos que participa-
vam da política brasileira. Para isso, sem abrir mão do diálogo com as esquer-
das, costurou uma aproximação com o Partido Social Democrático (PSD)
(FERREIRA, 2003, p. 348).

As unidades da Petrobras, por sua vez, também foram protagonistas da
crise política brasileira entre os anos de 1961 e 1962. Os problemas arrastavam-
se desde o governo anterior, quando Jânio Quadros, atendendo pressões vindas
de setores empresariais e da imprensa baiana, começou a tomar providências
para efetivar a transferência da sede da estatal para Salvador (OLIVEIRA JR,
1996, p. 99-101). A sua renúncia, contudo, abortou a proposta, mas não acal-
mou as elites locais que continuavam de prontidão em busca de maiores retornos
oriundos das atividades petrolíferas realizadas no estado. Empresários, políticos e
imprensa argumentavam que a Bahia, apesar de ser a única produtora de petró-
leo da federação, era tratada de forma desigual pelo governo federal (IVO, 2008,
p. 39-47). Nesse contexto, pressionaram para inserir baianos na direção da em-
presa, conseguindo, na presidência de Jânio, a nomeação de Josaphat Marinho
para a presidência do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) e de Geonísio Bar-
roso para a direção da Petrobras. Antes disso, o economista Pinto de Aguiar
havia ocupado o cargo de diretor de operações da estatal.

Em janeiro de 1962, porém, por decisão do Ministério de Minas e Ener-
gia, Barroso foi demitido da direção da empresa. O fato ocasionou um grande
impasse, resultando em uma greve dos trabalhadores baianos, cessada somente
com a nomeação do socialista Francisco Mangabeira para o comando da esta-
tal. O nome do novo dirigente agradou os sindicalistas, que contaram com sua
participação na I Convenção Nacional dos Trabalhadores da Indústria do Pe-
tróleo, realizada entre os dias 19 e 21 de Janeiro na própria Salvador. Nesta
ocasião, o novo presidente afirmou seu compromisso com os dirigentes sindi-
cais, pois além de se comprometer com a declaração de princípios aprovada no
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evento, disse que não mediria esforços para garantir a total equiparação salarial
entre baianos e paulistas (IVO, 2008, p. 145-146).

A presença de Mangabeira frente à Petrobras representou uma aproxi-
mação efetiva entre os sindicalistas e o alto comando da empresa. Eles passa-
ram a exercer um relevante papel no jogo de poder da Petrobras, interferindo
na nomeação de diretores e nas diretrizes políticas da estatal do petróleo. Antes
mesmo de assumir o cargo e de participar do conclave operário, o socialista
não media esforços para angariar o apoio e consolidar a aproximação com os
trabalhadores. Para tal, distribuiu nota à imprensa, na qual se comprometia
em criar o cargo de Diretor Social, que deveria ser indicado pelos sindicatos,
através de lista tríplice. O novo presidente visava com isso garantir que os
trabalhadores, através de seus órgãos de classe, ficassem “em permanente en-
tendimento com a direção da Petrobras” (MANGABEIRA, 1964, p. 182). A
atitude do socialista condizia com a própria linha política do presidente Goulart,
que tinha nos sindicatos de trabalhadores uma de suas mais importantes bases
de sustentação. Essa prática, todavia, atraiu para o presidente da república
diversos inimigos e o mesmo aconteceu com Francisco Mangabeira.

Quatro meses após a sua posse, estourava a maior crise de sua gestão.
Diversas associações de engenheiros criticaram a condução empreendida por
Mangabeira e o acusavam de desestabilizar a Petrobras. O presidente da em-
presa respondeu aproximando-se ainda mais dos sindicatos, que se tornaram a
sua principal e talvez única base de sustentação. A partir daí, os petroleiros
baianos começaram a ganhar imenso espaço nos seus locais de trabalho. Pri-
meiro, vieram as modificações nos quadros de comando das unidades da esta-
tal na Bahia. Depois, a instalação de comissões paritárias de disciplina e
enquadramento. Esses avanços, sem precedentes nas relações de trabalho das
empresas estatais, não foram bem vistos por alguns.

O sindicalismo petroleiro e a radicalização política do início da década
de 60

Enquanto os sindicalistas ganhavam espaço em seu local de trabalho e
com isso eram obrigados a lidar com questões mais imediatas do cotidiano
operário, o clima político do país pegava fogo. João Goulart se esforçava para
retomar o modelo presidencialista, as reformas de base eram tidas pela esquer-
da como a solução para a crise social e econômica que o país enfrentava. Pala-
vras de ordem ecoavam de diversos cantos do país e forças conservadoras arti-
culavam-se para impedir o avanço das esquerdas.
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Nesse contexto, os dirigentes sindicais petroleiros resolveram disputar
as eleições parlamentares de 1962. Sob a legenda do PSB e com o slogan de
“Trabalhador vota em trabalhador autêntico”, Mário Lima e Wilton Valença,
presidentes do Sindipetro/Extração e Sindipetro/Refino, saíram candidatos
aos cargos de Deputado Federal e Deputado Estadual, respectivamente. Os
candidatos trouxeram para a eleição baiana de 1962 a plataforma das esquer-
das, defendendo as reformas agrária, cambial, tributária, educacional, a re-
gulamentação do direito de greve e pedindo a nacionalização das refinarias
particulares de petróleo7. O resultado do pleito garantiu os dois sindicalistas
como representantes no legislativo e demonstrou mais uma importante vitó-
ria dos petroleiros. A partir de então, os dois parlamentares viraram relevan-
tes atores na defesa das pautas progressistas e conseguiram ampliar ainda
mais a inserção dos sindicatos dos trabalhadores do petróleo no jogo político
nacional.

Essas novidades trouxeram um aumento na vigilância da polícia política
sobre os petroleiros. Em fevereiro de 1963, o Departamento Estadual de Segu-
rança Pública da Bahia informava aos órgãos de repressão do Rio de Janeiro
que o ato organizado pelo Sindipetro/Extração sob o slogan “tudo de petróleo
para a Petrobras” tinha a intenção subversiva de defender a encampação da
refinaria de Capuava, a libertação de membros das Ligas Camponesas presos
sob a acusação de homicídios e incentivar a “invasão de propriedades agríco-
las”8. Os representantes sindicais da indústria petroquímica em fase de instala-
ção também foram vítimas da vigilância policial. Em comício realizado em
setembro do mesmo ano, o militante comunista e delegado sindical Jair Pinto
de Brito teve seu discurso acompanhado de perto pelos agentes da polícia, que
fizeram questão de registrar o “teor violento” de sua fala, que exigia a naciona-
lização de Capuava e, caso esta não fosse feita, “o PC faria à força”9.

Contudo, não era só a polícia que voltava seus olhos furiosos e preocupa-
dos para os petroleiros. O avanço das atividades sindicais e a adoção de uma
plataforma política nitidamente de esquerda fez com que a imprensa local
manifestasse preocupação com as novas atitudes dos sindicalistas. No final de
1962, A Tarde, o maior jornal baiano começou, através da matéria intitulada
O soviete de Mataripe uma série de acusações de teor anticomunista contra os
sindicalistas do petróleo (OLIVEIRA JR., 1996, p. 135).

7 “Porque somos candidatos”. Sindipetro-Jornal, p. 4, n. 20, set. 1962, n. 20.

8 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Fundo: Polícias Políticas, Pasta: 5C, Folha: 1097.

9 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Fundo: Polícias Políticas, Pasta: 5, Folha: 36.
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O principal alvo de A Tarde era o arquiteto Jairo Farias, superintendente
de Mataripe. O dirigente era acusado de, após conseguir ocupar posição-chave
na estatal, comandar um grupo de comunistas que usava o dinheiro da empre-
sa para alargar a área de influência do PCB. Segundo o jornal, Jairo contava
com o auxílio de Plínio J. B. de Aguiar para atingir seus objetivos. O jornalis-
ta, diretor do jornal Folha de Mataripe, era digno da desconfiança de A Tarde
porque apesar de se declarar “ex-colaborador de suplementos literários da ca-
pital”, usava uma linguagem muito popular em seus textos, ao se valer de
termos como “nós trabalhadores”, por exemplo10. Os argumentos apresenta-
dos pelo jornal colocavam o dirigente da empresa e os sindicalistas como mem-
bros de uma grande conspiração que paulatinamente transformava Mataripe
em um reduto vermelho. Outras matérias com o mesmo teor surgiram nas
páginas do mesmo órgão de imprensa nos dias seguintes.

Os sindicalistas não tardaram em enviar suas respostas aos ataques sofri-
dos. Em nota, divulgada através do jornal Diário de Notícias, Mário Lima
reafirmou a posição autônoma do Sindipetro/Refino e disse saber a quem in-
teressava as “campanhas caluniosas” que visavam “tumultuar as administrações
da Petrobras e enfraquecer o monopólio estatal”. Por fim, o dirigente sindical
advertiu aqueles que duvidavam “da capacidade de luta do petroleiro brasilei-
ro”, pois os mesmos não hesitariam “em ir até às [sic] últimas conseqüências
em defesa do patrimônio nacional já constituído pela Petrobras”11. A direção
de Mataripe procurou também responder aos ataques de A Tarde. Jairo Farias
fez publicar mais uma nota no mesmo dia e no mesmo jornal usado pelo
dirigente sindical. O tom de seu texto foi, contudo, muito menos enfático. O
superintendente de Mataripe buscava refutar as acusações, esquivando-se de
polêmicas. Disse, portanto, que não tinha responsabilidade pelo Jornal de
Mataripe e que havia mandado, inclusive, recolher os exemplares. Ademais,
garantiu que “dirigentes, técnicos e operários” da estatal realizavam suas tare-
fas “absolutamente alheios a atividades partidárias”. Mesmo assim, Jairo Farias
fez questão de reafirmar sua preocupação com as bandeiras de esquerda, di-
zendo que não se afastaria sequer “um milímetro” da defesa do monopólio
estatal do petróleo12.

10 “O Soviete de Mataripe”.  A Tarde, 30 nov. 1962.

11 “O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Destilação e Refinação do Petróleo do Estado da Bahia, tendo em
vista o editorial do jornal A Tarde de 30 de novembro próximo passado, torna público:”. Diário de Notícias, 3 dez.
1962.

12 Idem.
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Entretanto, os editores do conservador jornal baiano não foram os únicos a
enxergar em Jairo Farias uma grande ameaça comunista. As autoridades policiais
também trataram de investigar a vida do mandatário de Mataripe. Em relatório de
junho de 1963, os agentes de polícia traçaram uma breve biografia do arquiteto,
que foi identificado como “comunista desde os tempos de ginasiano” em Maceió,
sua cidade natal. Definido pelos investigadores como “incompetente e desleal,
ligado apenas aos comunistas”, Jairo era acusado de comandar, sob a orientação de
Wilton Valença, e com o auxílio de Mário Lima e Alencar Ferreira Minho um
processo de “bolchevização” da Refinaria de Mataripe e das demais unidades da
Petrobras na Bahia13. Como podemos ver, o crescente prestígio e a mobilização dos
petroleiros baianos eram tidos pelos setores mais conservadores da sociedade como
uma verdadeira ameaça que deveria ser combatida a qualquer custo.

Os ataques aos petroleiros não paravam por aí e eram feitos, também,
por notórios políticos. Em julho de 1962, Mário Lima foi a público polemizar
com o General Juracy Magalhães, governador da Bahia. Juracy, que dois anos
antes tentara aproximar-se dos dirigentes sindicais petroleiros, manifestando
insatisfação com a demissão arbitrária de membros eleitos da sua diretoria
(IVO, 2008, p. 126-127; OLIVEIRA JR, 1996, p. 78). O dirigente do
Sindipetro/Refino fez publicar as páginas do Sindipetro – Jornal um artigo no
qual questionava as acusações feitas pelo governador, que o acusava de agita-
dor comunista por causa de sua participação em manifestações, bem como de
ser o responsável pela ociosidade dos operários nas unidades da Petrobras na
Bahia. Mário Lima vangloriou-se da aprovação de sua linha política pelos pe-
troleiros, que haviam acabado de elegê-lo presidente do sindicato com mais de
90% dos votos, ressaltando que não precisava seguir o caminho do general e
sair de seu estado para obter votos. Lembrou também a “obsessão anticomunista”
do governador, sempre preocupado “em encontrar comunistas” mesmo nos
lugares onde eles não existiam. O dirigente sindical alertou a Juracy que naci-
onalismo não poderia ser confundido com comunismo e pediu mais respeito
para com os petroleiros, que num “trabalho duro, diário e infatigável” ergue-
ram Mataripe, aquele “símbolo da emancipação econômica nacional” e eram
àquela altura os seus maiores defensores. Mário reafirmou que os trabalhado-
res do petróleo não hesitariam em fazer greve quando entendessem que estas
fossem “vitais aos direitos dos trabalhadores”, e à sua obrigação moral com
pátria. Por fim, despediu-se do governador com uma provocação, dispensando
“as lições de quem, em matéria de nacionalismo” não era nenhum professor14.

13 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Fundo: Polícias Políticas, Pasta: 5, Folha: 33.

14 “Resposta respeitosa, porém enérgica, ao General Juracy Magalhães”. Sindipetro-Jornal, n. 19, p. 6, ago. 1962.



63

A essa altura dos acontecimentos não havia mais nenhuma possibilidade
de aproximação dos sindicalistas com uma plataforma política mais à direita.
Os petroleiros eram importantes articuladores do Comando Geral dos Traba-
lhadores em terras baianas e mostravam trânsito desenvolto junto ao presiden-
te Goulart e às diretorias da Petrobrás por ele nomeadas.

De volta ao olho do furacão

O comício da Central do Brasil foi recebido com grande entusiasmo
pelos petroleiros. Ele foi visto como o marco definitivo das mudanças que
levariam à completa emancipação econômica do Brasil. A nacionalização da
Refinaria de Capuava, uma importante demanda política dos petroleiros, foi
tida como a demonstração cabal do triunfo do monopólio estatal do petróleo.
Para os sindicalistas, Jango havia demonstrado sua disposição em enfrentar
aqueles que eram considerados os verdadeiros inimigos do país.

Contudo, as reações conservadoras às medidas presidenciais e à
mobilização dos trabalhadores não tardaram a aparecer. O jornal A Tarde co-
meçou uma forte campanha de ataque a Goulart e seus aliados. A folha con-
servadora dizia que qualquer brasileiro que possuísse “menor dose de patrio-
tismo” ficaria mais reservado após o “incendiário comício do dia 13”, menos
os membros do CGT, que faziam questão de colocar “lenha e gasolina” na
fogueira do país. A entidade era acusada de pressionar o Congresso para que
este aprovasse “a toque de caixa, e como se fosse um agrupamento ilícito ou
irresponsável” as propostas de reformas encaminhadas por Jango. A Tarde lem-
brava a ilegalidade de organizações como o CGT, definidas como representan-
tes de “alguns setores do comunismo indígena”, e comandadas “pelos mais
notórios delegados de Moscou”. Segundo os articulistas, a pressão do CGT
fazia parte das conspirações “antidemocráticas” dos comunistas, que haviam
tomado posse do poder político do país e tentavam com as reformas de base
acabar com a democracia no Brasil15. Os fatos dos dias seguintes de abril leva-
ram Goulart à derrota e junto com ele seus grandes aliados.

A ação repressiva foi rápida e eficiente. As esperanças dos sindicalistas
foram esvaindo-se à medida que os seus principais líderes eram presos e rele-
vantes personagens políticos fugiam ou aderiam ao golpe. As palavras de
Lomanto Junior, conclamando os trabalhadores a retornarem ao trabalho, são
exemplares. Após conseguir garantir sua manutenção no cargo, o governador

15 “Lenha na fogueira”.  A Tarde, p. 1, 18 mar. 1964.
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pediu aos operários baianos que confiassem nas autoridades e não fossem “es-
cravos de uma minoria de agitadores”. Em nome dos valores cristãos e agrade-
cendo ao Cardeal da Silva, Lomanto considerou aquele momento especial para
a consolidação do regime democrático no país, pois os agitadores não teriam
mais espaço. O governador dedicou atenção especial aos operários da Petrobrás,
lembrando-os do papel da empresa na libertação econômica nacional e que a
partir de então os petroleiros assistiriam a um regime democrático verdadeiro.
Com as imediatas mudanças no comando da empresa e a incapacidade de
resistência, Wilton Valença e Osvaldo Marques assinaram nota conjunta em
nome dos sindicatos da extração e do refino, conclamando os petroleiros a
retomarem suas atividades no dia 04 de abril16.

Com a invasão da sede dos sindicatos e de outras agremiações de esquer-
da, seu patrimônio foi vilipendiado e serviu para uma das primeiras demons-
trações públicas dos autoproclamados revolucionários de 1964. Livros, panfle-
tos e os mais diversos materiais foram expostos em vias públicas como exemplo
da ameaça comunista que o Brasil havia sido libertado pelos militares. O golpe
conseguiu expurgar do cenário político personagens considerados indesejá-
veis. De acordo com Maria Lygia Quartin de Moraes, os sindicalistas foram
suas vítimas preferidas e estiveram presentes na maioria dos cerca de 307 pro-
cessos encaminhados à justiça militar (MORAES, 2004, p. 305). As unidades
da Petrobras na Bahia passaram por uma profunda investigação, resultando
num volumoso Inquérito Policial Militar que investigou as atividades sindicais
em Mataripe e foi concluído com um total de 1580 páginas. Em 1964, qui-
nhentos e vinte e seis funcionários da Petrobrás foram demitidos (OLIVEIRA
JR, 1996, p. 195, 197) e na Bahia pelos menos trinta e seis demissões se deram
por questões políticas17. O golpe civil-militar de 1964 representou a vitória de
um modelo político autoritário, cujas oposições teriam pouco espaço. Por isso
mesmo, as mobilizações sindicais foram seriamente comprometidas, mas não
podemos dizer que teve fim a disputa pelo controle sindical petroleira e nem
mesmo que as mobilizações políticas do setor cessaram.

No Sindipetro/Refino, a disputa pelo espólio político do grupo sindical co-
mandado por Mário Lima e Osvaldo Marques começou ainda em abril de 1964,
dias depois do Ministério do Trabalho declarar intervenção em todos os sindicatos
baianos. Os avanços conseguidos pelos sindicalistas foram consideráveis e mesmo
seus opositores sabiam disso e não por acaso desejavam serem vistos pela base como

16  “Convocação dos Sindipetros”. A Tarde, p. 3, 4 abr. 1964.

17 Petrobrás. Boletim Informativo 07/64, 28/08/1964. Memorial do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico
e Petroleiro da Bahia.
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os detentores de seu legado. Para isso, precisavam antes de tudo convencer os
militares que tomaram o comando da refinaria de que eram confiáveis e mantive-
ram-se distantes das ideias comunistas. Verdi Plesch e Gildásio Lopes, dois dos três
dirigentes sindicais afastados da diretoria do Sindipetro/Refino em janeiro de 1963
escreveram uma carta para os novos gestores de Mataripe18.

Nela, os trabalhadores procuraram identificar-se com o Golpe de 1964,
apresentando-se como participantes da “Revolução do 31 de março”, desde que
ela era apenas uma conspiração. Exatamente por esse motivo, sentiram-se à von-
tade para se colocar à disposição dos militares para ajudar no trabalho de conven-
cimentos dos trabalhadores. Os signatários, numa evidente demonstração de
aceitação do regime, tentavam tirar proveito da circunstância, dizendo que a
cabeça dos operários da Petrobrás continuava sendo contaminada pelas mentiras
dos “elementos residuais do comuno-peleguismo”, que espalhavam boatos de
que as conquistas salariais e os benefícios assistenciais fornecidos pela empresa
seriam suspensos. Além disso, os autores da carta contavam que os “pseudo-
líderes” espalhavam o boato de que o direito de livre associação seria negado aos
petroleiros. A preocupação dos remetentes da aos missiva corrobora com a tese
de que mesmo após o golpe, militantes ligados ao grupo de Osvaldo Marques e
Mário Lima permaneciam com certa influência junto aos operários de Mataripe.

Verdi Plesch e Gildásio Lopes elencaram, então, uma série de sugestões
para os militares a fim de garantir a colaboração operária e o fim dos boatos
que tanto atrapalhavam o bom andamento dos trabalhos da Refinaria. A pri-
meira delas dizia que para aumentar a produtividade da unidade era necessário
criar um programa de “contra-propaganda” para coibir as mentiras que corri-
am na usina. Também era preciso impedir o retorno ao comando da estatal dos
“homens estigmatizados por notória aversão aos trabalhadores”, numa clara
alusão aos engenheiros afastados em 1962 por Francisco Mangabeira. Depois
disso, os militares deveriam convencer aos operários de que “a Revolução”
aconteceu para “corrigir por inteiro as deformações sindicais” e que ela garan-
tiria “as conquistas salariais e assistenciais, especialmente o reajustamento dos
salários, previsto nos termos do acordo firmado entre a empresa e os sindicatos
de sua órbita”. Por fim, pleitearam a “presença operária na administração da
empresa através da assessoria sindical”19.

18 Sobre as circunstâncias do afastamento de Verdi Plesch, Luciano Campo e Gildásio Lopes ver: Oliveira Jr. (1996,
p. 146-149). A tese do autor para a saída dos dirigentes é que estes tinham uma posição mais à direita que o grupo
de Mário Lima, o que os levava a criticar os rumos do sindicato. Além disso, eles foram responsáveis pela publicação
de matérias que criticavam a gestão de Jairo Farias frente à Refinaria.

19 Documento sem título, encontrado em CPDOC-FGV AL p/cg 1964/01/30, DOC. 96.
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Em resumo, excluindo o primeiro item, que dizia respeito à defesa das
medidas saneadoras do “comunismo”, ou seja, a retirada de seus desafetos po-
líticos da cena, o conjunto de sugestões dos emissários da carta era bastante
parecido com as principais conquistas do grupo de sindicalistas que os mesmos
acusavam de terem feito tão mal aos petroleiros e à empresa. Apesar das diver-
gências políticas, Verdi Plesch e Gildásio Lopes sabiam que a categoria petro-
leira reconhecia os avanços trazidos pelos sindicalistas comandados por Osval-
do Marques e Mário Lima e que este era o seu referencial do bom sindicalismo.
Infelizmente não foi possível localizarmos informações sobre o desenrolar da
solicitação apresentada pelos dois trabalhadores.

É evidente, no entanto, que os tempos que sucederam à queda dos líde-
res sindicais trouxeram mudanças no mundo do trabalho petroleiro baiano.
Muito embora as vantagens salariais obtidas entre 1960 e 1962 continuassem
garantidas, os trabalhadores amargaram tempos mais duros nas relações de
trabalho. O fim das comissões paritárias de disciplina e a volta do poder dos
engenheiros de interferir mais diretamente nas questões disciplinares foi visto
pelos trabalhadores como uma derrota. A perda de uma série de benefícios que
não estavam garantidos por nenhuma convenção de trabalho, e o clima
militarizado que as unidades de trabalho voltaram a ter, colaboraram para a
construção da imagem de um verdadeiro refluxo nas relações de trabalho den-
tro da Petrobrás na Bahia.

Conclusão

O golpe civil-militar de abril de 1964 interrompeu uma trajetória sindi-
cal marcada pela articulação entre demandas cotidianas do mundo do trabalho
e bandeiras políticas de caráter nacionalista. A força que a repressão usou para
tirar de cena as lideranças petroleiras demonstra a relevância política das duas
entidades de classe e o risco que elas representavam para o projeto político que
a direita organizada e os militares planejaram para o país no alvorecer de 1964.
Neste caso, faz bastante sentido a tese defendida por Toledo, que considera
que a intervenção que derrubou Jango do poder tinha os grupos políticos que
defendiam as reformas de base como principais inimigos (TOLEDO, 2004).
Ademais, o seu principal resultado foi a interrupção de uma experiência de-
mocrática, que possibilitou a participação política de setores tradicionalmente
excluídos desse cenário.

O efeito visível da repressão sobre os sindicalistas ajuda a explicar o reflu-
xo das mobilizações operárias do imediato pós-golpe. Era um grande risco
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para chefes de família a aventura política que poderia resultar em demissões,
prisões e perseguições. A preocupação com o sustento de esposa e filhos au-
mentava os efeitos nocivos de possíveis prisões e demissões. Mesmo assim, a
experiência da “era de ouro” do movimento sindical petroleiro, sobretudo nas
questões voltadas para o ambiente de trabalho, deixou um legado marcante
para os trabalhadores da Refinaria de Mataripe e da Região de Produção.

Por isso mesmo, não podemos dizer que atividades associativas e de-
monstrações de solidariedade de classe esvaíram-se por causa da repressão.
Enquanto muitos líderes sindicais estavam sendo presos e tantos outros prefe-
riram abandonar a empresa por causa do clima instalado no imediato pós-
golpe, os petroleiros que continuavam em seu local de trabalho organizavam –
sem a participação da interventoria sindical – listas de auxílio para as famílias
dos demitidos e perseguidos políticos. Outros levavam alimentos para os pró-
prios fugitivos, que permaneciam escondidos próximos aos locais de trabalho.
Ademais, pouco tempo depois, já começavam a ensaiar os primeiros passos
para a reorganização de suas atividades.

Três anos após o golpe, no início de 1967, Marival Caldas, Primeiro
Secretário da nova direção sindical, publicou através do Sindipetro – Jornal
uma nota intitulada “O carrapato”. Nela, o sindicalista fazia um pequeno ba-
lanço da situação dos petroleiros desde 1964. Na ocasião, o sindicalista per-
guntou-se: “o que melhorou na Refinaria após a Revolução?”. Sua resposta foi
desanimadora. Segundo sua avaliação, toda a parte social e salarial da empresa
havia refluído após a “redentora”. Marival dizia que o sindicato, após a sua
liberação, “passou a trabalhar reivindicando e procurando dialogar com as au-
toridades civis e militares”. Contudo, era recebido e tratado “com desprezo e
descrédito”. Para ele, restava aos trabalhadores se unirem em prol “dos verda-
deiros defensores da empresa: o operário [sic]”. Estes, deveriam continuar “de-
fendendo a Petrobras”, pois com isso estariam “defendendo seu emprego, sua
família e o nosso Brasil”20. Permanecia para essa nova geração de sindicalistas a
defesa da empresa como forma de garantir ampliação de direitos para os traba-
lhadores. Além disso, os militares recebiam as primeiras críticas oficiais da
representação oficial da categoria. Contudo, os tempos eram outros e o diálo-
go entre empresa e operários muito mais difícil. Entre abrir espaço para os
sindicalistas e cercear sua liberdade, os militares – como não é de se estranhar
– recorreram à segunda opção. A certeza da inviabilidade de um projeto de
país que incorporasse demandas da classe trabalhadora fez com que os novos
comandantes do país recorressem, em diversas oportunidades, à repressão e à

20 “O Carrapato”. Sindipetro Jornal, p. 12, v. 1, n. 7, 1967.
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intervenção, demonstrando que a suposta preocupação democrática que os
moveu contra o governo Goulart e seus aliados, no mundo sindical não passou
de um discurso habilmente montado para falsear interesses muito menos legí-
timos.
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