
 

NOTA DE APOIO AOS TRABALHADORES DA RENAULT PARANÁ 
 
 
O PDT Paraná, juntamente com sua bancada na Assembleia Legislativa e com Movimento Sindical do 
PDT Paraná, manifesta seu total apoio à greve dos trabalhadores da fábrica da Renault em São José 
dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba). A decisão de iniciar o movimento grevista se deu 
após a empresa anunciar a demissão de 747 trabalhadores nesta quarta-feira (22).  
 
De acordo com Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC), as demissões ocorrem em meio 
às negociações que estavam em andamento desde a semana passada, justamente para evitar o 
desligamento de trabalhadores.  
 
Em que pese o país atravessar uma crise sem precedentes, provocada sobretudo pela pandemia do 
Coronavírus, entendemos que a demissão em massa de trabalhadores, além de uma medida 
desumana, não é a solução para uma empresa de porte internacional que, ao se instalar no Paraná, 
recebeu benefícios fiscais previstos na Lei 15.426/2007.  
 
Vale destacar que esta mesma Lei obriga as empresas beneficiadas a garantir o emprego aos 
trabalhadores, de modo que a decisão de demitir os funcionários incorre em descumprimento da 
legislação.  
 
Nesse momento grave, em que o Paraná atravessa o seu pior momento da pandemia, lamentamos a 
completa omissão dos Governos Estadual e Federal nas negociações e na busca por uma solução que 
preserve as condições mínimas de dignidade e de sobrevivência dos trabalhadores e de suas famílias.  
Os paranaenses não merecem tamanho descaso e insensibilidade e saberão avaliar tudo isso no 
futuro próximo. 
 
Em memória dos trabalhadores e trabalhadoras que lutaram há décadas por um Brasil melhor e 
socialmente justo, repudiamos essa atitude egoísta, que visa somente o lucro em detrimento dos 
direitos, nos solidarizamos com todos os trabalhadores que foram injustamente demitidos e a todos 
e todas os que estão sofrendo ameaças de demissão e manifestamos nosso total apoio ao movimento 
grevista.   

 
Curitiba, 23 de julho de 2020. 
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