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Protesto de canavieiros bloqueia a BR-101 em Ribeirão, na Zona
Mata de PE
Segundo PRF, cerca de 70 trabalhadores bloquearam os dois sentidos da rodovia, por volta das 4h30 (horário local).
Grupo também fechou rodovia na segunda-feira (3).
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BR-101 voltou a ser interditada por trabalhadores do setor canavieiro, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul, nesta terça-feira (4) — Foto: PRF/Divulgação

há uma hora
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Trabalhadores do setor canvieiro voltaram a bloquear a BR-101, na altura de Ribeirão, na Zona da Mata Sul de

Pernambuco, nesta terça-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento é o mesmo que

bloqueou a rodovia na segunda-feira (3).

O bloqueio acontece nos dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 153, desde as 4h30 (horário local). A PRF

informou que cerca de 70 pessoas participam do protesto. A organização do protesto não divulgou estimativa.

Os manifestantes colocaram fogo em pneus e entulhos, fechando os dois sentidos da rodovia. Por volta das 7h, o

engarrafamento era de aproximadamente 3,5 quilômetros em cada sentido da rodovia, segundo os policiais

rodoviários.

Greve dos canavieiros

A Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (Fetaepe)

informou, por meio de nota, que a categoria ligada ao setor canavieiro decretou greve na quinta-feira (29).

A Fetape a�rma que a decisão da categoria se deu devido "à ameaça dos patrões de retirada, da Convenção Coletiva

de Trabalho, de direitos historicamente conquistados", como as horas in itinere, que é o tempo gasto pelo

empregado, em transporte fornecido pelo empregador, de ida e volta até o local de trabalho.

Por meio de nota, o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de Pernambuco (Sindaçúcar) informou

que estranhou a de�agração da greve e que federação dos agricultores protocolou noti�cação do movimento,

"apenas nesta segunda-feira". O sindicato aponta que a greve teria sido iniciada antes mesmo do comunicado

o�cial.

O Sindaçúcar a�rmou, ainda, que fez um pré-acordo com a federação sobre salário, piso de garantia e cesta básica,

entre outros itens. Segundo o Sindaçúcar, nada foi homologado por causa da greve.
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Crime organizado

Megaoperação cumpre 266 mandados de prisão contra facções em 14 estados e no DF
Investigação mira pelo menos seis facções. No Tocantins, policiais fazem inspeção em presídio.
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