NOTA DE APOIO À GREVE NACIONAL DOS PETROLEIROS
O PDT Paraná manifesta sua total solidariedade e apoio à GREVE NACIONAL dos petroleiros e
petroleiras, iniciada à zero hora deste sábado (01/02). A paralisação representa um ato extremo de
resistência dos trabalhadores, que estão mobilizados contra as demissões em massa nas unidades
da Petrobrás, principalmente dos mais de mil trabalhadores da Araucária Nitrogenados
(Ansa/Fafen-PR).
Conforme nota emitida pelo SINDIPETRO PR e SC, a greve deflagrada busca o cumprimento do
Acordo Coletivo de Trabalho assinado em 04/11/2019 pela atual diretoria da Petrobrás e por suas
subsidiárias, com a chancela do Tribunal Superior do Trabalho, que mediou as negociações com a
FUP (Federação Única dos Petroleiros) e seus sindicatos.
Ainda conforme o SINDIPETRO, as demissões em massa na FAFEN-PR e as transferências arbitrárias
que estão sendo impostas pela empresa em função do fechamento e desativação de unidades por
todo o país ferem, e muito, o ACT.
O Partido Democrático Trabalhista, que tem no bojo de sua estrutura o Movimento Sindical e a
defesa do Trabalhismo, reitera que o direito de greve é consagrado na Constituição Federal como
instrumento em defesa de direitos conquistados ao longo de décadas.
Reitera ainda que a atual diretoria da Petrobrás, ao descumprir o ACT, fere o Art. 7º, XXVI, da
Constituição Federal que garante o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos” como
direito dos trabalhadores e age de forma deliberada para o desmantelamento da cadeia produtiva
do petróleo, crucial ao nosso desenvolvimento como nação soberana.
Curitiba, 01 de fevereiro de 2020.
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41 98805-2544 Mário Dal Zot (diretor-presidente Sindipetro PR e SC), 41 98863-5860 Alexandro Guilherme Jorge (Repar - Araucária),
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