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Em Brasília pelos servidores do DNOCS

Matéria escrita pela redação do www.brasildefato.com.br

Atenção trabalhadores e 
trabalhadoras!

Na Semana passada, entre os dias 22 e 24 de 
maio, representantes dos Sintsef e da Associação 
dos Servidores do DNOCS (Assecas), estiveram 
em Brasília para, junto com outras entidades 
do polígono das secas, participar de reuniões na 
Condsef, no Ministério da Integração Nacional e na 
Câmara de Deputados. Em debate, a importância da 
reestruturação do DNOCS e a garantia da VPNI dos 
servidores. 

Petroleiros anunciam greve por 
redução do preços do gás de cozinha 

e combustíveis 

Os petroleiros anunciam greve nacional de 
advertência. O ato está marcado para a próxima 
quarta-feira, 30 de maio, de 72 horas. 

Em nota, a Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) explica que “a greve de advertência é uma 
etapa das mobilizações que os petroleiros vêm fa-
zendo na construção de uma greve nacional por 
tempo indeterminado”. 

A categoria reivindica a redução do preço do 
gás de cozinha e dos combustíveis. Os manifes-
tantes se posicionam contra a privatização da Pe-
trobras e pedem a saída imediata do presidente da 
empresa, Pedro Parente. 

Os petroleiros afirmam que a atual política de 
reajuste dos derivados de petróleo adotada por 
Parente, com o aval de Temer, fez os preços dos 
combustíveis dispararem. 

Segundo a federação, “o número de impor-
tadoras de derivados de petróleo quadruplicou 
nos últimos dois anos, desde que Parente ado-
tou preços internacionais, onerando o consu-
midor brasileiro para garantir o lucro do mer-
cado”. Ainda segundo a FUP “Em 2017, o Brasil 
foi inundado com mais de 200 milhões de barris 
de combustíveis importados, enquanto as refina-
rias, por deliberação do governo Temer, estão 
operando com menos de 70% de sua capacidade. 
O povo brasileiro não pagará a conta desse des-
monte”.

Guarde a data da primeira reunião da Comissão de Organização do 12º Congresso do Sintsef: 
8 de junho - 9h - Auditório do Sintsef. Estão convocados: Direção Colegiada do Sintsef, Conselho Fiscal, 

Coordenação do Conselho de Delegados de Base e um membro de cada Delegacia Sindical.

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
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