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Brasília, 29 de maio de 2018. 

 

Plantão DN: Rogério Marzola e Darci Silva 

Presente para reunião de transição: Rolando Malvásio, Márcia Abreu, José Maria, Rosângela Costa, 

Ivanilda Reis, Valdenise Ribeiro, Paulo Vaz, João Paulo.  

INFORME NACIONAL  
 

TODOS E TODAS ÀS MANIFESTAÇÕES DO DIA 30 DE MAIO 

O povo brasileiro está indignado com o alto custo de vida, o valor do gás e do combustível, que já foi 

reajustado mais de duzentas vezes em dois anos e exige respostas imediatas. 

Por isso apoiamos a luta dos caminhoneiros em greve e dos petroleiros que iniciarão uma greve de 

advertência de 72h à 0h do dia 30. 

Nosso apoio se concretiza com solidariedade e luta! Portanto chamamos todas as pessoas a 
participarem do Dia de Luta em todo o país nesta quarta-feira, dia 30 de Maio. 

A disparada do preço do combustível se deve à política implantada por Michel Temer e Pedro Parente 

que submetem o nosso país, autossuficiente em petróleo, às variações e interesses do mercado 
internacional. 

Enquanto Temer e sua base atuam para entregar a Petrobras às empresas multinacionais, agravando o 

problema dos preços do gás e dos combustíveis, nós dizemos que ela é do Brasil. É patrimônio do 

nosso povo e vamos continuar a defendê-la. Por isso, exigimos a saída imediata do presidente da 

Petrobras Pedro Parente, a mudança na política de preços e o fim de qualquer tentativa de desmonte e 

privatização. 

Está claro que o caos que o nosso país vive é fruto direto da falta de democracia e de um governo 

ilegítimo que está de costas para o povo. Por isso, mais do que nunca, é fundamental a garantia de 

eleições livres e democráticas com a participação de todas as candidaturas. A única saída dessa crise 

passa pela retomada da democracia e pela defesa dos direitos do povo, contra todo o tipo de 

repressão. 

 Pela redução do preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha! 

 Mudança imediata da política de preços dos combustíveis: Fora Parente! 

 Em defesa da Petrobras estatal, não à privatização! 

 Fora Temer! Por eleições livres e democráticas! 

FRENTE POVO SEM MEDO 

FRENTE BRASIL POPULAR  

FASUBRA NA LUTA 

A FASUBRA sindical orienta suas entidades base a participarem com prioridade nas manifestações que 

estão sendo convocadas pela Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular nessa quarta feira em 
várias cidades pela Redução do Preço dos Combustíveis e Não a Intervenção Militar! 

Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-

Administrativos em Instituições de Ensino Superior 

Públicas do Brasil 

Fundada em 19 de dezembro de 1978 
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O golpista Temer e sua política de preços do barril somado à privatização do refino com importação de 

petroleo é o verdadeiro responsável pela alta dos preços do gás e combustível. Se essa política não 

mudar, não vai estabilizar o valor do gás e da gasolina. Não adianta cortar impostos dos combustíveis 
e repassando a conta para a população, aumentando outros impostos. 

É preciso também rechaçar esses movimentos oportunistas que pedem intervenção militar já! Estamos 

a favor das liberdades democráticas, e devemos repudiar qualquer repressão ou ação das forças 
armadas contra as lutas em curso. 

Lembramos também que o dia 7 de junho precisa ser construído desde já como um dia nacional de 

paralisação em defesa dos serviços públicos exigindo negociação salarial já! 

Nessa mesma data vamos realizar uma audiência pública sobre os hospitais universitarios em Brasília 
no auditório Nereu Ramos na Câmara dos deputados. 

Participem! 

BRASIL NA LISTA SUJA DA OIT 

A OIT - Organização Internacional do Trabalho decidiu nesta terça feira, 29 de maio, incluir o Brasil na 

lista dos 24 países violadores das suas convenções e normas internacionais do trabalho. 

A inclusão do Brasil na lista se deu em decorrência da aprovação da Reforma Trabalhista (Lei 

13.467/17) que retirou dezenas de direitos das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, violando 

normas fundamentais da OIT, especialmente a Convenção 98, ratificada pelo Brasil, que trata do 

Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva. A OIT avalia que a possibilidade do negociado 

prevalecer sobre o legislado para retirar ou reduzir direitos e de ocorrer negociação direta entre 

trabalhador e empregador, sem a presença do Sindicato, são dispositivos que contariam a referida 
convenção. 

Esta decisão da OIT, uma agência da ONU – Organização das Nações Unidas, confirma as denúncias 

das Centrais contra as práticas antissindicais do governo que se tornaram ainda mais graves com a 

tramitação do projeto da reforma no Congresso Nacional, aprovada sem diálogo com as 

representações de trabalhadores e trabalhadoras, neste caso, violando também a Convenção 144 da 
OIT. 

Diante da decisão da OIT, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros esperam agora que o governo 

reconheça a gravidade do erro cometido e faça a revogação imediata da reforma trabalhista. 

Genebra, 29 de maio de 2018. 

CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros 

CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

CUT – Central Única dos Trabalhadores 

FS – Força Sindical 

NCST - Nova Central Sindical de Trabalhadores 

UGT - União Geral dos Trabalhadores 
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COLETIVA A IMPRENSA PARA APRESENTAR O MANIFESTO (CARTA DE BELO 

HORIZONTE) DA CONAPE 2018 LULA LIVRE 

O Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) vem a público convidar a todos e todas  para a Coletiva 

para apresentar o Manifesto (Carta de Belo Horizonte) da CONAPE 2018 Lula Livre: 

 

Dia 30 de Maio de 2018. 

11 Horas 

Auditório da CNTE  

(Setor de Diversões Sul, Ed. Venâncio V, segundo andar - Brasília/DF. 

 
 

CRISE FINANCEIRA NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS  

 AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO  

Finalidade 
Debater sobre a crise financeira nas Universidades Federais. 

Observações 

A Audiência contará com o Serviço de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e será realizada em caráter 
interativo, por meio do portal E-cidadania e do Alô Senado. 

Requerimento(s) relacionado(s) 

RCE 23/2018 

Senador Cristovam Buarque 

30/05/18 – 10h30min 

 
Convidado(s) 

 

Márcia Abrahão Moura 

 Reitora da Universidade de Brasília - UnB 

 

Emmanuel Zagury Tourinho 

 Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - 

ANDIFES 

 

Virgílio Caixeta Arraes 

 Presidente da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília - UnB 

 

Representante do Ministério da Educação - MEC 

 

Representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 

Rogério Fagundes Marzola 

 Coordenador Geral da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos-Administrativos em 

Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil - FASUBRA 
 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132919

