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COM LUCRO MAIOR, PETROBRÁS AUMENTA PAGAMENTO DE
DIVIDENDOS À ACIONISTAS; VEJA O HISTÓRICO DOS VALORES
Redução de dívidas, venda

de ativos e aumento do preço
do barril de petróleo contribuíram para a estatal aumentar
o repasse de dividendos aos
acionistas
Com um salto no lucro nos
últimos

anos,

a

Petrobrás

tem constituído aumento nos
repasses de dividendos aos
acionistas

da

companhia.

A empresa realizou o pagamento da segunda parcela
de dividendos aos acionistas,
aprovada pelo Conselho de
Administração da companhia
em maio, nesta quarta-feira
(20). Ao todo, serão distribuídos cerca de R$ 48,5 bilhões.
O aumento do lucro da Petrobrás entre 2020 e 2021 foi
de mais de 1.000%. O repasse
ao grupo de controle, formado
pela União e outros entes federais, como o BNDES, saltou
de R$ 2,5 bilhões para R$ 27,1

bilhões. Para este ano, a parcial

participações do banco (BNDES-

até julho é de R$ 32 bilhões.

Par), detém outros 7,9%.

Com aumento no lucro da
empresa, ela consegue maxi-

O governo é o principal acio-

O repasse de dividendos da

mizar o retorno dos acionistas,

nista da companhia, com a

Petrobrás foi de R$ 6,65 bi-

de acordo com os especialis-

União federal obtendo 28,7% do

lhões em 2020. Para este ano,

tas ouvidos pelo CNN Brasil

capital da Petrobras. Além disso,

a previsão é ainda maior, por

Business.

o BNDES, junto com o braço de

volta de R$ 86 bilhões.

Fonte: CNN

FNP REJEITA PROVOCAÇÃO EM MESA E EXIGE NOVA PROPOSTA
Apesar das assembleias terem rejeitado massivamente a
proposta da empresa, a gestão
da companhia agendou nova
reunião mas manteve os principais ataques ao ACT. Apesar
dos lucros bilionários, nem
mesmo a reposição da inflação
do período está garantida na
proposta da empresa.
A FNP rejeitou a proposta em
mesa e exigiu uma proposta
que atenda a pauta da categoria já na próxima semana. Esses ataques já foram rejeitados
pela categoria.

A postura da gestão da empresa reforça a linha das nossas
assembleias. Não se trata de um
teatro. A gestão está contando
com a data limite para assinatura para tentar forçar um acordo
rebaixado. Temos de unificar a
mesa de negociação para construir a greve nacional petroleira.
Somente com a mobilização
da categoria será possível barrar os ataques da empresa.
A FNP e seus sindicatos divulgarão em breve o calendário
de mobilizações!
Fonte: FNP
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Para fortalecer a categoria, não fique só, fique sócio!
Como me sindicalizar?

A disposição de luta dos

Para se filiar ao Sindipetro-

petroleiros dos turnos, termi-

-LP é só acessar o site www.

nais, prédios e plataformas

sindipetrolp.org.br, clicar na

para defender um ACT digno e

barra

manter direitos conquistados,

cato, baixar o formulário de

sédio e punições, demonstra

inscrição, preencher e enviar

que a união da categoria pode

por e-mail para secretaria@

vencer o projeto privatista da

sindipetrosantos.com.br

atual direção da Petrobrás.

ou

entregar pessoalmente a qual-

A ferramenta para que essa
permaneça

que

fica abaixo do logo do sindi-

mesmo diante de todo o as-

categoria

“Sindicalize-se”,

quer um dos nossos diretores,

forte

na sede (Santos) ou subsede

e unida tem nome e mais de

(São Sebastião) do Sindicato.

60 anos de luta: Sindicato dos

A associação também pode ser

Petroleiros do Litoral Paulista.

feita através do aplicativo do

O Sindipetro-LP se orgulha
de sua tradição de luta e com-

A reforma trabalhista e previ-

Além disso, a criminalização

batividade. E se orgulha de ter

denciária, o fim do Ministério

das lutas sociais, dos sindi-

uma categoria participativa.

do Trabalho além de impor

catos e todos aqueles que se

Mas precisamos de sangue

retrocessos

traz

opõem ao governo de plantão,

novo, ideias novas, gente dis-

também um duro ataque à or-

é fundamental reforçar a sua

posta a construir coletivamen-

ganização dos trabalhadores e

entidade de classe. Por isso,

te a luta em defesa da Petro-

suas entidades. Cada vez mais,

repetimos o lema de nossa cam-

brás e um novo sindicalismo,

governos e patrões tentam en-

panha permanente de sindicali-

que esteja disposto a superar

fraquecer o principal instru-

zação: não fique só, fique sócio!

os velhos vícios do movimento

mento de organização da clas-

Somente com uma catego-

sindical.

se trabalhadora: os sindicatos.

ria forte é possível proteger a

Neste momento de forte

Com a chegada do ACT e uma

maior empresa do país da ga-

crise e duros ataques, com

possível greve é importante

nância do mercado e da sede

a nossa empresa na mira da

estar filiado ao sindicato para

por lucro dos acionistas.

privatização e nossos direi-

fortalecer as trincheiras e se

Para isso, contamos com

tos ameaçados, precisamos

proteger dos ataques oriundos

você. Por isso: NÃO FIQUE SÓ,

mais do que nunca nos unir.

da empresa.

FIQUE SÓCIO!

históricos,

sindipetro-LP. Para isso, basta abrir o aplicativo, clicar na
aba sindicalize-se e em seguida abrir a aba ficha de filiação.
Após isso escolher a aba, ativo,
aposentados ou pensionistas,
preencher os dados e enviar.
Para instalar é muito fácil:
acesse o Google Play ou Apple
Store em seu celular e no campo de pesquisa digite ‘sindipetrolp’. Nosso aplicativo estará disponível. É importante
destacar que as fichas devem
ser assinadas e encaminhadas
com copia de fotos 3x4 do titular e dependentes habilitados.

Assine já!

FNP E OBSERVATÓRIO SOCIAL DO PETRÓLEO LANÇAM
MANIFESTO “PETROBRÁS PARA OS BRASILEIROS”

No dia 18 de julho, em ação
nas redes sociais, a Federação Nacional dos Petroleiros
(FNP), junto com o Observatório Social do Petróleo, lançou
Manifesto: O Brasil precisa da
Petrobrás e a Petrobrás precisa

de você!
Ninguém aguenta mais o
preço dos combustíveis, do
botijão de gás e a inflação acabando com o poder de compra
dos trabalhadores. É preciso
que a população como um

todo tome as rédeas dos rumos da maior empresa do país,
rumos que influenciam no cotidiano e na qualidade de vida
do povo brasileiro.
A Petrobrás é nosso maior
patrimônio e está em perigo.

Baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique por dentro
do que acontece no Sindicato! Aponte a câmera
do seu celular para o QR CODE e instale já !

Android

Sua recuperação é a condição
para a reindustrialização do
Brasil e o primeiro passo para
garantir a Soberania e a Independência Nacional. Assine e
compartilhe: https://observatoriopetroleo.com/manifesto/

Android

IOS

IOS

