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greve

centrais sindicais

Os petroleiros anunciam greve nacional de advertên-
cia de 72 horas. O ato está marcado para a próxima quar-
ta (30).  Em nota, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) 
explica que “a greve de advertência é uma etapa das mo-
bilizações que os petroleiros vêm fazendo na construção 
de uma greve nacional por tempo indeterminado”.

Hoje a greve dos caminhoneiros chega ao seu 8º 
dia. A greve é contra os sucessivos aumentos dos com-
bustíveis. Os dados do Dieese revelam que o diesel foi 
reajustado 16 vezes em 30 dias.

O FÓRUM das Centrais (CTB, CSB, CUT, Força Sindical, Nova Central, UGT e Intersindical) convoca o conjunto da classe trabalha-
dora para o lançamento da “Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora”, no próximo dia 6 de junho, às 10 horas, no Sindicato 
dos Químicos de São Paulo, localizado da Rua Tamandaré, 348, Bairro Liberdade.
O documento unificado apresentará 20 propostas para uma agenda socioeconômica de transformação orientada pelo combate a todas 
as formas de desigualdade e pela promoção do emprego de qualidade, pela liberdade, democracia. soberania nacional e justiça social.

lançamento da Agenda Prioritária da 
Classe Trabalhadora dia 6 de junho

Mesmo preso em Curitiba, o ex-presidente Lula continua liderando as 
pesquisas de intenções de voto. Pesquisa recente do Barômetro Político 
Estadão-Ipsos, revela que Lula angariou o apoio de 45% do eleitorado. 
Sua rejeição vem baixando, enquanto cresce a do juiz Sergio Moro, que 
o condenou e hoje é reprovado por mais de 50% da população.
Neste domingo (27), o PT lançou a candidatura de Lula em diversos 
atos pelo Brasil.

Petroleiros anunciam greve em 
defesa da Petrobras

o povo quer lula
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A CÂMARA dos Depu-
tados realiza nesta terça 
(29), às 9h, a realização de 
uma comissão geral des-
tinada a discutir o preço 

Política abusiva de alta dos 
combustíveis do governo de 
Michel Temer é tema de de-
bate em Brasília.
Portal CTB
imprensa@portalctb.org.br

Desenvolve-se no Brasil 
mais uma manifestação 
política típica de seu con-
texto de crise, marcada 
por um governo ilegítimo 
e sem autoridade, que im-
pulsiona a instabilidade e a 
incerteza sobre os destino 
do país.

A greve dos caminho-
neiros é originária pela 
Confederação Nacional 
dos Transportadores Au-
tônomos – CNTA – que 
através de um ofício envia-
do ao Governo no dia 15 
de maio, apresentou suas 
reivindicações e um prazo 
para o seu atendimento. 
Não sendo respondido, a 
paralisação foi deflagrada 
no último dia 21.

Apesar dos seus limites, 
esse movimento expõe a 
política entreguista e an-
tipovo da gestão golpista, 
potencializando as condi-
ções de disputa dos proje-
tos que defendem o papel 
estruturante e indutor do 
Estado nacional.

Dessa forma, solidarizo-
-me com o movimento se-
torial em curso e que, com 
a intermediação das cen-
trais sindicais que já se dis-
puseram, os caminhoneiros 
e contratados não sejam 
tragados pelos interesses do 
andar de cima de seu setor.

A categoria petroleira, da 
qual pertenço, antes mes-
mo dessa greve, já aprovou 
em todo o país uma para-
lisação nacional que visa 
denunciar a privatização 
da Petrobras e a política de 
preços em curso.

A conta 
econômica do 
golpe

toque de classe

Divanilton Pereira 
é vice-presidente 

da CTB.

Comissão da Câmara debate 
preço dos combustíveis

dos combustíveis. A CTB 
foi convidada para partici-
par da Comissão e será re-
presentada por Divanilton 
Pereira, vice-presidente da 
Central.

Com a continuidade da 
luta dos caminhoneiros e 
a adesão de diversos seto-
res da sociedade, os parla-
mentares querem sinalizar 
sua preocupação. “O preço 
dos combustíveis, no nível 

em que se encontra, im-
pacta negativamente o dia 
a dia dos brasileiros”, desta-
ca documento de convo-
cação da Comissão.

“Petrobras, distribuido-
ras, postos, governo e estu-
diosos do setor serão con-
vidados a propor e buscar 
ações imediatas diante da 
crise geopolítica global que 
encarece os combustíveis”, 
indica o documento.

A CAIXA Econômica Federal obteve lucro líquido re-
corde no primeiro trimestre de 2018. Cresceu 114% em 
relação a 2017, fechando os três primeiros meses com R$ 
3,2 bilhões. Esse é o maior lucro trimestral da história do 
banco e o terceiro maior entre as principais organizações 
financeiras do país, atrás apenas do Itaú e Bradesco.

Mesmo com resultado extraordinário, o governo Te-
mer desmonta a empresa e sobrecarrega os empregados. 
Também impõe uma política dura, com corte de pesso-
al por meio de planos de demissão, extinção de setores, 
descomissionamento arbitrário, metas e o fechamento de 
agências por todo o país.

CAIXA LUCRA R$ 3,2 BI, MAS 
DESMONTE CONTINUA

ESTIMULAR a partici-
pação consciente do tra-
balhador na respectiva 
entidade representativa e 
reconhecer a liberdade sin-
dical em todas as matizes e 
variações. Estes são alguns 
dos objetivos da campanha 
Maio Lilás, feita pelo Minis-
tério Público do Trabalho 
lançada na última semana. 
Segundo o coordenador 
nacional do Conalis/MPT, 
João Hilário, a nova lei tra-
balhista se choca com o 
conceito de trabalho de-
cente. Assista à campanha 
no Portal CTB.

VALORIZAÇÃO 
DOS SINDICATOS


