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Iniciada na última segunda-feira, a greve d os
cami n h on ei ros chegou ao 7º dia neste domingo,
27, com 14 aeroportos com falta de comb u stí vei s
e as Forças Armadas continuam nas estradas com
o objetivo de liberar as rodovias obstruídas. No
sábado, havia 596 pontos bloqueados em estradas
de todo o país, segundo a Polícia Rodoviária
Federal (PRF). O ministro-chefe da Secretaria de
Governo, Carl os M aru n (MDB), esteve em São
Paulo em reunião com o governador Márcio França
(PSB) e caminhoneiros paulistas para discutir as
reivindicações da categoria e vai levá-las ao
presidente Temer. Outra reunião está prevista
para a tarde deste domingo.
O governo federal anunciou que donos de
transportadoras paradas intencionalmente serão
multados em 100.000 reai s p or h ora , conforme
autorizado pelo ministro Al exan d re d e M oraes ,
do Supremo Tribunal Federal (STF). Motoristas
parados que, em suas cargas, tenham insumos
do setor d a saú d e , serão multados em 10.000
reais por dia.
Acomp an h e as ú l ti mas n otí ci as sob re a
greve d os cami n h on ei ros, a fal ta d e
comb u stí vel e as n egoci ações com o
govern o:

Forças Armadas foram acionadas para tentar
desobstruir as estradas (Ueslei Marcelino/Reuters)

16:29 – N o Wh atsAp p , cami n h on ei ros d i z em
q u e greve está l on ge d o fi m
Nos grupos de WhatsApp dos caminhoneiros, a
ordem é manter a paralisação, pelo menos, até
terça-feira, 29. Por ora, a maioria concordou em
liberar as estradas e continuarem estacionadas
em pontos estratégicos.
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Num vídeo que está circulando nos grupos de
WhatsApp, representantes chamam, além dos
caminhoneiros, veículos de passeio para parar as
BRs. Além disso, uma manifestação em pontos
estratégicos das principais capitais também está
sendo organizada.
16:03 – R od í z i o d e veí cu l os será su sp en so
n esta segu n d a- fei ra em São Pau l o
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
mantém a suspensão do rodízio de veículos nesta
segunda-feira, conforme nota divulgada pela
prefeitura de São Paulo. De acordo com o
comunicado, a orientação é para que os agentes
de trânsito não apliquem multas aos motoristas
que tiverem pane seca, fazendo apenas a remoção
do veículo para um local seguro e onde não
prejudique o trânsito.
15:56
–
In fraero
diz
que
comb u stí vel em 9 aerop ortos

fal ta

de

O número de aeroportos sem combustível
diminuiu na tarde deste domingo. De acordo com
a Infraero, administradora de aeroportos, até as
15h20, tinham 9 aeroportos com falta de
combustível. No início da manhã, o montante
chegou a 14 terminais. Os aeropotos que ainda
estão com problemas são: São José dos Campos
(SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Campina Grande
(PB), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Aracaju
(SE), Joinville (SC) e João Pessoa (PB).
15:36 – Perd a d e ven d as n os su p ermercad os
com p aral i sação j á é d e R $ 1,3 b i l h ão

Com
a greve
d os
cami n h on ei ros , os
su p ermercad os brasileiros já perderam vendas
equivalentes 1,32 bilhão de reais por conta do
d esab asteci men to de produtos perecíveis,
frutas, verduras, legumes, laticínios e carnes in
natura. Só os supermercados do Estado de São
Paulo deixaram de vender cerca de 400 milhões
reais de produtos perecíveis desde o início da
greve. O cálculo é do superintendente da
Associação paulista de Supermercados , Carlos
Correa.
15:20
–
Pol í ci a
M i l i tar
vai
escol tar
cami n h ões d e comb u stí vei s p ara os p ostos
d e São Pau l o n esta tard e
A Pol í ci a M i l i tar de São Paulo informou que
começou a fazer a escol tar os caminhões de
combustíveis para garantir que eles cheguem aos
postos da cidade. De acordo com a PM, a proteção
policial teve início na tarde deste domingo, 27, e
será realizada sempre que a Petrobras pedir a
escolta militar.
13:29
– Petrol ei ros con vocam greve
red u ção d os p reços d os comb u stí vei s

p or

A Federação Única dos Petroleiros e seus
sindicados
liados
convocaram
uma greve
nacional de advertência de 72 horas a partir da
quarta-feira, 30, pela redução dos p reços d os
comb u stí vei s e pela saída do presidenteexecutivo
da Petrob ras , Pedro Parente. A
convocação ocorre em um momento em que o país
vive uma crise de abastecimento de combustíveis,
por
conta
dos bloqueios realizados por
caminhoneiros em greve desde segunda-feira, que
pedem a redução do preço do d i esel .
12:48 – M an i festação n a Av. Pau l i sta ap oi a
greve d e cami n h on ei ros
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Um grupo de manifestantes se reuniram na
manhã deste domingo na Av. Paulista para prestar
apoio à paralisação dos caminhoneiros.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB),
a rmou que os serviços essenciais na cidade de
São Paulo estão voltando ao normal neste sétimo
dia de p aral i sação d os cami n h on ei ros . De
acordo com ele, 100% da frota d e ôn i b u s
esperada para este domingo, 27, está circulando e
a previsão é que nesta segunda-feira entre 60% e
80% dos ônibus vão operar. Isso só foi possível
porque a prefeitura determinou que alguns
postos de combustíveis estão autorizados apenas
a abastecer carros de serviços da cidade, sendo
que até escolta da Guarda Civil Metropolitana
(GCM) foi acionada para garantir a chegada dos
caminhões com combustível aos postos.
12:12 – Prefei tu ra d e São Pau l o su sp en d e
restri ção d e cami n h ões até o p róxi mo
d omi n go
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, informou no
início da tarde deste domingo, 27, que assinou
decreto suspendendo a restrição de circulação de
caminhões até o próximo domingo, 3 de junho.
12:09 – Prefei tu ra d e Bel o Hori z on te d ecreta
p on to facu l tati vo n esta segu n d a- fei ra
A prefeitura de Belo Horizonte decretou ponto
facultativo nesta segunda-feira, 28, em razão do
risco de desabastecimento de combustível no
município.

Manifestação na Av. Paulista em apoio aos
caminhoneiros (Isabela Sperandio/VEJA.com)

11:43 – Prefei tu ra d e São Pau l o recorre à
escol ta d a GCM p ara ab astecer p ostos d a
ci d ad e

12:44 – Com p ostos excl u si vos, p refei tu ra d e
SP man tém servi ços essen ci ai s

Ao vivo: 7º dia da greve dos caminhoneiros para rodovias e aeroportos

Ao vivo: 7º dia da greve dos
caminhoneiros para rodovias e
aeroportos
A Prefeitura de São Paulo recorreu à escolta da
Guarda Civil Metropolitana (GCM) para abastecer
alguns postos de combustíveis da cidade nesta
madrugada. Esses postos autorizados podem
abastecer apenas os carros de serviços do
município, como o funerário, ambulâncias, coleta
de lixo, entre outros.

A Infraero, administradora de aeroportos, informa
que diminuiu o número de aeroportos sem
combustível na manhã deste domingo, 27. Até as
9h10, tinham 11 aeroportos com falta de
combustível. No início da manhã, 14 terminais
estavam sem operar, mas foram abastecidos. Os
terminais que ainda estão com problemas são:
Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia
(MG), Ilhéus (BA), Goiânia (GO), Campina Grande
(PB), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Aracaju
(SE), Joinville (SC) e João Pessoa (PB).
11:05 – Govern o aval i a con gel amen to d e
d i esel p or 60 d i as e su sp en são d e p ed ági o

Posto autorizado a abastecer apenas carros de
serviços da cidade (Prefeitura de SP/Divulgação)
11:25 – São Pau l o tem 37 i n terru p ções em
rod ovi as
O estado de São Paulo tem interrupções em 35
rodovias estaduais e 2 estradas federais, segundo
balanço divulgado pelo governo do estado. Na
noite deste sábado, eram contabilizadas 143
bloqueios em rodovias estaduais e 15 em federais.
O governador Márcio França atribui a redução no
número de impedimentos ao acordo proposto às
lideranças dos caminhoneiros que prevê a
suspensão da cobrança do pedágio sobre o eixo
levantado nos caminhões, o perdão das multas
aplicadas e a redução no aumento do diesel, com
fiscalização do Procon nas bombas dos postos.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos
Marun, apresenta na manhã deste domingo a
pauta de reivindicações dos caminhoneiros ao
presidente Michel Temer. A negociação foi
articulada com o governador de São Paulo, Márcio
França, com o objetivo de suspender a paralisação,
que entrou no sétimo dia neste domingo. Os
trabalhadores querem a suspensão da cobrança
de tarifa de pedágio para o terceiro eixo elevado
dos caminhões, garantia de que a redução de 10%
no preço do diesel chegue às bombas nos postos
de combustível e aumento do prazo de 30 para 60
dias no congelamento do desconto de 10% do
preço do diesel.
09:45 – Presi d en te se reú n e com M aru n
p ara ou vi r rei vi n d i cações d e cami n h on ei ros

11:15
–
In fraero
diz
que
fal ta
de
comb u stí vel cai d e 14 p ara 11 aerop ortos
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Começou há pouco em Brasília reunião para o
ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carl os
M aru n (MDB), apresentar as reivindicações dos
caminhoneiros paulistas ao governo federal. Na
noite deste sábado, 26, o ministro participou de
encontro com o governador de São Paulo, Márcio
França, e um grupo de manifestantes. O ministro
se comprometeu a levar os pedidos ao presidente
Michel Temer e novo encontro está marcado para
a tarde deste domingo.
09:37 – 30 d eci sões j u d i ci ai s p roí b em a
ob stru ção d e rod ovi as fed erai s
A Ad vocaci a Geral d a Un i ão (AGU) informou no
sábado, 26, ter chegado a 30 o número de
decisões proibindo a ob stru ção d e rod ovi as
fed erai s durante as manifestações de greve d e
cami n h on ei ros .
Os
entendimentos
mais
recentes ocorreram no Distrito Federal e Rio
Grande
do
Sul. Também foram proibidas
obstruções nas rodovias do Acre, Ceará, Sergipe,
São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais, Rio Grande
do Norte, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco,
Paraíba, Rondônia. As decisões, porém, apenas
reforçam a liminar obtida na sexta-feira, 25, pela
AGU
no Su p remo Tri b u n al Fed eral para
desbloqueio de todas as rodovias e acostamentos,
com alcance nacional. O ministro Alexandre de
Moraes acatou o pedido do órgão para a
imposição de multa de 100 mil reais por hora às
entidades responsáveis pelos atos e de 10 mil
reais por dia para cada motorista.
09:25 – 625 p on tos foram d esb l oq u ead os
n as rod ovi as fed erai s

O último balanço da Pol í ci a R od ovi ári a Fed eral
(PR F) , divulgado às 22h deste sábado, 26, mostra
que 625 pontos foram desbloqueados nas
rodovias federais. O levantamento mostra que há
554 pontos ativos de bloqueios por manifestações
de caminhoneiros, em sua maioria parciais e sem
prejuízo à livre circulação. Corredores para a
circulação de transporte de animais vivos, gêneros
alimentícios,
equipamentos
essenciais,
medicamentos,
combustíveis e outras cargas
sensíveis estão sendo mantidos pela PRF.
08:49
– Al i men tos
d esap arecem
p ratel ei ras d os su p ermercad os

d as

Batata, cebola, tomate e verduras estão entre os
produtos que o consumidor mais sente falta nas
prateleiras dos supermercados. A normalização do
abastecimento dos supermercados ainda poderia
levar de 5 a 10 dias mesmo com o desbloqueio de
estradas, segundo a Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Em nota, a entidade
informou que ainda não estimou as perdas e
prejuízos com a paralisação de caminhoneiros.
Como a maioria dos supermercados trabalha com
estoque médio de não perecíveis, a falta no
abastecimento está concentrada nos perecíveis.
08:30 – In fraero d i z q u e
segu em sem comb u stí vel

14

aerop ortos

Em nota, a Infraero, administradora de aeroportos,
informa que, até as 7h30 da manhã deste
domingo, 27, tinham 14 aeroportos com falta de
combustível. Carajás (PA), São José dos Campos
(SP),Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Goiânia (GO) ,
Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE),
Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Vitória (ES),
Petrolina (PE), Joinville (SC) e João Pessoa (PB).
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Notícias
sobre
BrasilCaminhoneirosCombustívelDieselForças
ArmadasGasolinaGreveMichel
TemerPetrobrasPolícia Rodoviária FederalRodovia

ENGLISH TRANSLATION:
In a video that is circulating in WhatsApp groups,
representatives call in addition to the truck
drivers, walking vehicles to stop the BRs. In
addition, a demonstration at strategic points of
major capitals is also being organized. 4:06 PM Car production will be suspended on Monday in
Sao Paulo The Tra c Engineering Company (CET)
maintains the suspension of vehicle rotation on
Monday, according to a statement released by the
city of São Paulo. According to the statement, the
guideline is for tra c agents not to impose nes
on drivers who are dry, by simply removing the
vehicle to a safe place and where it does not
hinder traffic.
4:40 PM - Fuel prices drop in 9 airports
The number of airports without fuel has
decreased on Sunday afternoon. According to
Infraero, airport administrator, until 3:20 pm, they
had 9 airports lacking fuel. Earlier in the morning,
the amount reached 14 terminals. The airports
that still have problems are: São José dos Campos
(SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Campina Grande
(PB), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Aracaju
Joinville (SC) and João Pessoa (PB). 15:36 - Loss of
sales in supermarkets with standstill is already R $
1.3 billion
With
the
truck drivers'
strike, Brazilian
supermarkets have lost sales equivalent to 1.32
billion reais due to the shortage of perishables,
fruits, vegetables, vegetables, dairy products and
fresh meat.

Only supermarkets in the State of São Paulo
stopped selling about 400 million reais of
perishable products since the strike began. The
calculation is the superintendent of the São Paulo
Supermarket Association, Carlos Correa.
15:20 - Military Police will escort fuel trucks to São
Paulo stations this afternoon The Military Police of
São Paulo informed that it began to have to escort
the trucks of fuels to ensure that they arrive at the
stations of the city. According to the PM, the police
protection began on the afternoon of this Sunday,
27, and will be held whenever Petrobras requests
the military escort
4:29 PM - Petrobras calls for strike to reduce fuel
prices The Single Federation of Oil Tankers and its
a liated unions called a 72-hour national strike
warning from Wednesday, 30, by reducing fuel
prices and the departure of Petrobras chief
executive Pedro Parente. The summons comes at a
time when the country is experiencing a crisis of
fuel supply, due to the blockades carried out by
truck drivers on strike since Monday, who demand
the reduction of the price of diesel. 12:48 PM - São
Paulo State Board of Directors A group of
demonstrators gathered this Sunday morning at
Avenida Paulista to provide support for the truck
drivers' stoppage. Manifestation at Av. Paulista in
support of truck drivers Manifestation at Av.
Paulista in support of truck drivers (Isabela
Sperandio / VEJA.com) 12:44 - With exclusive
positions, SP prefecture maintains essential
services The mayor of São Paulo, Bruno Covas
(PSDB), said that the essential services in the city
of São Paulo they are returning to normal on this
seventh day of the truck drivers' standstill.
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According to him, 100% of the bus eet expected
for Sunday, 27, is circulating and the forecast is
that on Monday between 60% and 80% of buses
will operate. This was only possible because the
city council determined that some gas stations are
only allowed to supply city service cars, and even
escort of the Metropolitan Civil Guard (GCM) was
activated to ensure the arrival of the trucks with
fuel at the stations.12: 12 - São Paulo City Hall
suspends truck restriction until next Sunday The
mayor of São Paulo, Bruno Covas, reported early
Sunday afternoon, 27, that he signed a decree
suspending the restriction of truck tra c until
next Sunday, June 3 .12: 09 - Belo Horizonte City
Hall decrees optional point on Monday The city of
Belo Horizonte decreed an optional point on
Monday, 28, due to the risk of fuel shortages in the
city.

11:43 AM - São Paulo City Hall appeals to GCM
escort to supply city stations The City of São Paulo
appealed to the escort of the Metropolitan Civil
Guard (GCM) to supply some gas stations in the
city this morning. These authorized stations can
only supply municipal service cars, such as funeral
homes, ambulances, garbage collection, among
others. Authorized to supply only city service cars.
Authorized to supply only city service cars (SP City
H a l l / Disclosure) 11:25 - São Paulo has 37
disruptions on highways The state of São Paulo
has disruptions on 35 state highways and 2
highways federal government, according to a
balance released by the state government. On
Saturday night, 143 blockades were registered on
state and 15 federal roads.

Governor Márcio França attributes the reduction
in the number of impediments to the agreement
proposed to the leaders of the truck drivers that
foresees the suspension of the toll collection on
the axle lifted in the trucks, the pardon of the fines
applied and the reduction in the increase of the
diesel, with inspection of Procon 11: 15 - Infraero
says fuel shortage drops from 14 to 11 airports
Infraero, airport administrator, reports that the
number of airports without fuel has dropped in
the morning of this morning, 27.
These authorized stations can only supply
municipal service cars, such as funeral homes,
ambulances, garbage collection, among others.
Authorized to supply only city service cars.
Authorized to supply only city service cars (SP City
Hall / Disclosure) 11:25 - São Paulo has 37
disruptions on highways The state of São Paulo
has disruptions on 35 state highways and 2
highways federal government, according to a
balance released by the state government. On
Saturday night, 143 blockades were registered on
state and 15 federal roads. Governor Márcio
França attributes the reduction in the number of
impediments to the agreement proposed to the
l ead ers of the truck drivers that foresees the
suspension of the toll collection on the axle lifted
in the trucks, the pardon of the nes applied and
the reduction in the increase of the diesel, with
inspection of Procon 11: 15 - Infraero says fuel
shortage drops from 14 to 11 airports Infraero,
airport administrator, reports that the number of
airports without fuel has dropped in the morning
of this morning, 27.

Ao vivo: 7º dia da greve dos caminhoneiros para rodovias e aeroportos

Ao vivo: 7º dia da greve dos
caminhoneiros para rodovias e
aeroportos
By 9:10 am, there were 11 airports with lack of
fuel. Earlier in the morning, 14 terminals were out
of operation but were stocked. The terminals that
still have problems are: Carajás (PA), São José dos
Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Goiânia
(GO), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte
Maceió (AL), Aracaju (SE), Joinville (SC) and João
Pessoa (PB) .11: 05 - Government assesses diesel
freeze for 60 days and suspension of toll The Chief
Minister of the Government O ce, Carlos Marun,
Sunday morning the agenda of truckers' claims to
President Michel Temer. The negotiation was
articulated with the governor of São Paulo, Márcio
França, with the objective of suspending the
stoppage, which entered the seventh day on
Sunday.

Workers want to suspend the toll fare charge for
the third truck's high axle, ensuring that a 10%
reduction in the price of diesel will reach the
pumps at the fuel stations and increase the
deadline from 30 to 60 days in the freeze 10%
discount on the price of diesel.09: 45 - President
meets with Marun to hear truck drivers' claims
Just started in Brasilia meeting for the Chief
Minister of the Government O ce, Carlos Marun
(MDB), to present the demands of the truck drivers
from São Paulo to the federal government. On
Saturday night, 26, the minister participated in a
meeting with the governor of São Paulo, Márcio
França, and a group of demonstrators. The
M i n i s te r undertook to take the requests to
President Michel Temer and a new meeting is
scheduled for the afternoon of this Sunday.09: 37 30 judicial decisions prohibit the obstruction of
federal highways The Federal Attorney General's
O ce (AGU) reported on Saturday, reached to 30
the number of decisions prohibiting the
obstruction of federal highways during the
manifestations of strike of truck drivers.

The most recent understandings occurred in the
Federal District and Rio Grande do Sul.
Obstructions on the highways of Acre, Ceará,
Sergipe, São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais, Rio
Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina,
Pernambuco, Paraíba , Rondônia. The decisions,
however, only reinforce the injunction obtained on
Friday, August 25, by the AGU in the Federal
Supreme Court to unlock all highways and roads,
with national reach. Minister Alexandre de Moraes
accepted the request of the agency to impose a
ne of 100 thousand reais per hour to the entities
responsible for the acts and 10 thousand reais per
day for each driver. 09: 25 - 625 points were
unblocked on federal highways The last balance
the Feder Highway Police al (PRF), released at 22h
on Saturday, 26, shows that 625 points were
unlocked on federal highways.

The survey shows that there are 554 active points
of blockades by demonstrations of truck drivers,
mostly partial and without prejudice to free
movement.
Corridors for the transportation of live animals,
foodstu s, essential equipment, medicines, fuels
and other sensitive cargoes are being maintained
by PRF.08: 49 - Food disappears from supermarket
shelvesBotta, onions, tomatoes and vegetables are
among the products that the consumer most
misses the shelves of supermarkets. The
normalization of the supply of supermarkets could
still take 5 to 10 days even with the unblocking of
roads, according to the Brazilian Association of
Supermarkets (Abras). In a statement, the entity
said it has not yet estimated the losses and losses
with the truck stoppage.
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As most supermarkets work with average nonperishable stock, the lack of supplies is
concentrated in the perishables.
08:30 - Infraero says 14 airports remain without
fuel Infraero, airport administrator, informs that,
until 7:30 am Sunday morning, 27, had 14 airports
lacking fuel. Carajás (PA), São José dos Campos
(SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Goiânia (GO),
Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE),
Recife (PE), Maceió , Aracaju (SE), Vitória (ES),
Petrolina (PE), Joinville (SC) and João Pessoa (PB).

TRUCK DRIVERS NOT
ACCEPTING TEMERS
OFFER 27 MAY. WILL
THERE BE MILITARY
INTERVENTION?

Caminhoneiros
não aceitam
proposta do governo e vão car
paralisados em todo o Brasil até
quarta-feira
A simple hyperlink.
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