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Atenção!

Pedro Parente não é mais presidente da Petrobrás
A demissão de Pedro Parente da presidência da 

Petrobras, um dia após a greve dos petroleiros - 
que sofreu perseguição do governo ilegítimo e gol-
pista de Michel Temer e teve de ser suspensa devido 
à multa milionária imposta pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) - é uma vitória da categoria que 
denunciou à sociedade brasileira a absurda políti-
ca de reajustes nos preços dos combustíveis e gás 
de cozinha alinhados ao 
mercado internacional. 
A decisão foi anunciada 
na manhã desta sexta-
-feira (1°), após reunião 
com Temer.

Ao desmascarar os 
interesses privados e in-
ternacionais que passa-
ram a pautar a gestão 
da Petrobras, os petro-
leiros, mobilizados em 
praticamente todas as 
refinarias, terminais e 

plataformas, conseguiram com que o representan-
te da Shell  colocado no Conselho de Administração 
da Petrobras renunciasse ao cargo no mesmo dia da 
greve, iniciada na quarta-feira (30).

Agora, como haviam anunciado, foi a vez de Pe-
dro Parente, responsável pelo caos que se instalou 
no país pela paralisação dos caminhoneiros e por 
essa política de destruição de uma empresa que é 

estratégica para o cresci-
mento e o desenvolvimen-
to do Brasil.

A paralisação dos pe-
troleiros, embora tenha 
sido impedida em sua to-
talidade pela Justiça, ao 
determinar uma multa de 
R$ 2 milhões por dia, saiu 
vitoriosa, segundo Deyvid 
Bacelar, do Sindipetro-
-BA.

 Leia mais: www.cut.org.br

Homenagem pelos 35 anos de serviço público

Guarde a data da primeira reunião 
da Comissão de Organização do 12º 
Congresso do Sintsef: 
8 de junho - 9h 
no Auditório do Sintsef. 
Estão 
convocados: 
Direção 
Colegiada, 
Conselho Fiscal, 
Coordenação 
do Conselho 
de Delegados 
de Base e um 
membro de 
cada Delegacia 
Sindical.

A Direção Colegiada do Sintsef em conjunto com as 
coordenações das delegacias sindicais espalhadas por todo o 

estado desejam os parabéns!
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