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A Direção Colegiada
do Sintsef esteve nesta
segunda, pela manhã,
no auditório da
Funasa, na Assembléia
dos servidores da
Fundação que elegeu
os (as) delegados(as)
para do 12° Congresso
do SINTSEF.
Foram eleitos 13
delegados (as) e 03
suplentes com a
presença de 65 filiados.
Informes gerais e
jurídicos também,
fizeram parte da pauta,
inclusive com a
participação de Marcello Guerra, assessor jurídico do Sintsef, que tirou dúvidas dos filiados (as).

Servidores da
Funasa realizam
assembleia
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Para baixar o preço do diesel temer vai reduzir os investimentos
em pelo menos 70 programas sociais
Para baixar o preço do diesel
e encerrar a paralisação dos
caminhoneiros, o presidente
Michel Temer vai reduzir os
investimentos em pelo menos
70 programas sociais. O corte
ultrapassará R$ 1 bilhão e
as camadas mais pobres da
população serão as mais atingidas.
“Impacta diretamente, porque
você está cortando na verdade
recursos da educação, da saúde
e diversas áreas sociais que
beneficiam as populações de baixa
renda para subsidiar só o diesel”,
afirma o professor de economia
da Unicamp Eduardo Fagnani.
O desconto de R$ 0,46 por litro
de diesel vale por 60 dias. Depois
as oscilações vão continuar. Para
especialistas, a reforma tributária

é a melhor saída para a crise dos
combustíveis. “A questão só se
resolve com a mudança da política
da Petrobras. É um absurdo
você repassar todo o aumento
diariamente para o consumidor.
Isso só vai se resolver quando nós
fizermos no Brasil uma reforma
tributária, já que 46% do preço do
combustível é imposto”, diz ainda
o economista à reportagem do Seu
Jornal, da TVT, nesta sexta-feira
(1).
O governo determinou que os
postos de combustíveis tenham
uma placa informando o preço
antigo do diesel até o dia do início
da greve, 21 de maio. Em muitos
locais, essa placa não foi instalada
porque o posto trabalha com
os preços antigos, antes do

desconto dado pelo governo.
Os caminhoneiros receberam
esse abatimento de Temer com
cautela. “É pouco ainda”, afirma
o caminhoneiro Cleiton Lima,
ouvido pela TVT. “Mas já ajuda
bastante”, defende, “apesar de que
precisa melhorar mais”.
Neste sábado (2), a Petrobras
aumentou em 2,25% o preço
da gasolina em suas refinarias.
De ontem para hoje, o litro do
combustível ficou 4 centavos
mais caro, ao passar de R$ 1,9671
para R$ 2,0113, de acordo com a
estatal. Em um mês, o combustível
acumula alta de preço de 11,29%,
ou seja, de 20 centavos por
litro, já que em 1º de maio, o
combustível era negociado nas
refinarias a R$ 1,8072.
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