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Conselho Deliberativo da FUP indica greve
nacional de cinco dias a partir de 23 de março
Para se contrapor aos ataques que a Petrobrás tem feito contra a categoria, em nome de uma crise
internacional, cuja conta está sendo imposta aos trabalhadores, o Conselho Deliberativo da FUP indica a
realização de greve nacional de cinco dias, a partir de 23 de março. A direção da Federação se reunirá na
segunda-feira, 09, para definir os detalhamentos em relação à construção da greve, assim como o
calendário de assembléias. A greve indicada pelo Conselho Deliberativo tem como eixos o pagamento
único da PLR 2008 e negociação imediata do regramento da PLR futura; o restabelecimento do extraturno
para todos os trabalhadores; a garantia dos postos de trabalho no Sistema Petrobrás e condições seguras
de trabalho para acabar com a rotina de mortes na empresa.
O indicativo de greve foi deliberado por unanimidade por todos os participantes do Conselho Deliberativo
da FUP, que é composto por representantes dos sindicatos filiados à Federação. A Petrobrás se mostrou
indiferente às mobilizações recentes da categoria e sequer respondeu à proposta de regramento da PLR
futura que foi aprovada pelos petroleiros. A suspensão do pagamento do extraturno para os trabalhadores
da Replan admitidos após 1999, a flexibilização de regimes e jornadas de trabalho em várias unidades, o
não pagamento de horas extras, a suspensão de cursos e outros ataques deixam claro que os gestores da
empresa não hesitam em descumprir acordos e ameaçar direitos. Além de todos esses ataques, a
Petrobrás insiste em manter uma política de SMS falida, que mata trabalhadores e expõe a categoria a
riscos constantes, principalmente os terceirizados.
Greve vitoriosa na Replan
A greve vitoriosa dos trabalhadores da Replan fortaleceu ainda mais a luta nacional pelo restabelecimento
do extraturno, direito que foi usurpado da categoria no governo neoliberal do tucanato. O pagamento em
dobro dos feriados trabalhados é um dos eixos da greve indicada pelo Conselho Deliberativo da FUP. O
movimento forte e coeso na Replan não deixou dúvidas sobre a organização e garra dos petroleiros na luta
em defesa de seus direitos. A FUP, portanto, convoca a categoria petroleira a mais uma vez demonstrar
sua unidade, participando ativamente das assembléias que irão avaliar os indicativos do Conselho
Deliberativo.
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