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Petrolino chega metendo bronca nas “coisas erradas” 
que andam acontecendo no Terminal da Alemoa

Se Deus descansou no 7º dia 
por que o pessoal não pode?

A rapaziada da Alemoa não tem 
um dia de paz. A rádio peão me 
contou que tem gerente setorial 
ligando para a casa do pessoal 
chamando todo mundo para tra-
balhar nos dias de folga. A tática 
é a aquela bem conhecida – inti-
midação e assédio. Essa situação 
acontece quando o supervisor 
não consegue convocar ninguém. 
Os trabalhadores acabam indo 
porque sabem que se negarem 
vão se lascar. Para os chefetes di-
zer “não” a uma ordem significa 
interferir no PPP, PLR e distribui-
ção de nível. Eles não poupam 
ninguém mesmo sabendo que 
estão errados. A verdade é que 
ninguém quer ficar “congelado” 
e recua com medo.

O pior é que isso acontece 
por falta de efetivo, ou seja, eles 
empurram para o peão resolver 
um problema que eles mesmos 
criaram. Todo mundo quer e tem 

FNP rejeita provocação em mesa e exige nova proposta
Apesar das assembleias te-

rem rejeitado massivamente a 
proposta da empresa, a gestão 
da companhia agendou nova 
reunião mas manteve os prin-
cipais 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 catego-
ria já na próxima semana. Es-
ses ataques já foram rejeitados 
pela categoria.

A postura da gestão da em-
presa reforça a linha das nossas 
assembleias. Não se trata de um 
teatro. A gestão está contando 
com a data limite para assinatu-
ra para tentar forçar um acordo 
rebaixado. Temos de unificar a 
mesa de negociação para cons-
truir a greve nacional petroleira.

Somente com a mobilização 
da categoria será possível bar-
rar os ataques da empresa.

A FNP e seus sindicatos di-
vulgarão em breve o calendário 
de mobilizações! 

Fonte: FNP
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o direito de folgar. Se até Deus 
descansou no 7º dia de criação 
do mundo por que cargas d’água 
a rapaziada não pode ter o mere-
cido descanso? 

Cadê a segurança? 
O sucateamento do Sistema 

Petrobrás é uma realidade por 
isso, o terminal da Alemoa está 
em um estado lastimável. Isso 
resulta em um aumento consi-
derável de acidentes no Termi-

nal. A coisa não tá fácil lá. Dia 
desses deu uma ventania e foi 
um show de horrores! Teve te-
lha voando na casa de máquina, 
falta de energia e acidente com 
barcaça. 

A coisa começou quando o 
anemômetro que tá instalado 
em um lugar errado e  não fun-
ciona não mediu a velocidade 
do vento e isso provocou uma 
reação em cadeia. Faltou luz, 
gerador não entrou ( ele deveria 

entrar automaticamente na fal-
ta de energia), nada de no bre-
ak e com a falha no sistema a 
válvula da linha de descarga de 
um navio (faz parte da camada de 
proteção)  do terminal fechou en-
quanto estava descarregando bu-
tano. A coisa não parou por aí! O 
vento jogou uma barcaça no píer 
e se o casco rachasse ia ser óleo 
combustível para tudo que é lado 
causando crime ambiental. 

A empresa não tem que ser a 
Maju Coutinho para saber a previ-
são do tempo, mas tem que man-
ter o local com condições seguras 
e equipamento em dia. O duro é 
ouvir que Deus ajudou nesse “in-
ferno”. O criador tem mais coisa 
para fazer do que tampar “bu-
raco” de gestão irresponsável 
que acha que vida de petroleiro 
não vale nada! Vale sim e muito! 
Eu tô pistola com essa situa-
ção e digo que se alguma coisa 
acontecer já sei onde apontar o 
dedo para os culpados!



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 !

Para fortalecer a categoria, não fique só, fique sócio!
A disposição de luta dos pe-

troleiros dos turnos, terminais, 
prédios e plataformas para de-
fender um ACT digno e manter 
direitos conquistados, mesmo 
diante de todo o assédio e pu-
nições, demonstra que a união 
da categoria pode vencer o pro-
jeto privatista da atual direção 
da Petrobrás.

A ferramenta para que essa 
categoria permaneça forte e 
unida tem nome e mais de 60 
anos de luta: Sindicato dos Pe-
troleiros do Litoral Paulista.

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

vidade. E se orgulha de ter uma 
categoria participativa. Mas 
precisamos de sangue novo, 
ideias novas, gente disposta a 
construir coletivamente a luta 
em defesa da Petrobrás e um 
novo sindicalismo, que esteja 
disposto a superar os velhos ví-
cios do movimento sindical.

Neste momento de forte crise 
e duros ataques, com a nossa 
empresa na mira da privatiza-
ção e nossos direitos ameaça-
dos, precisamos mais do que 
nunca nos unir.  Com a chega-
da do ACT e uma possível gre-
ve é importante estar filiado 

ao sindicato para fortalecer as 
trincheiras e se proteger dos 
ataques oriundos da empresa. 
Por isso, repetimos o lema de 
nossa campanha permanente 
de sindicalização: não fique só, 
fique sócio!

Somente com uma catego-
ria forte é possível proteger a 
maior empresa do país da ga-
nância do mercado e da sede 
por lucro dos acionistas.

Como me sindicalizar?
Para se filiar ao Sindipetro-LP 

é só acessar o site www.sindi-
petrolp.org.br, clicar na barra 

“Sindicalize-se”, que fica abaixo 
do logo do sindicato, baixar o 
formulário de inscrição, preen-
cher e enviar por e-mail para 
secretaria@sindipetrosantos.
com.br ou entregar pessoal-
mente a qualquer um dos nos-
sos diretores, na sede (Santos) 
ou subsede (São Sebastião) do 
Sindicato. A associação tam-
bém pode ser feita através do 
aplicativo do sindipetro-LP. É 
importante destacar que as fi-
chas devem ser assinadas e en-
caminhadas com copia de fotos 
3x4 do titular e dependentes 
habilitados.

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 contribu-
íram 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 paga-
mento da segunda parcela 
de dividendos aos acionistas, 
aprovada pelo Conselho de 
Administração da companhia 
em maio, nesta quarta-feira 
(20). Ao todo, serão distribuí-
dos cerca de R$ 48,5 bilhões.

O aumento do lucro da Pe-
trobrás entre 2020 e 2021 foi 
de mais de 1.000%. O repasse 
ao grupo de controle, formado 
pela União e outros entes fe-
derais, como o BNDES, saltou 
de R$ 2,5 bilhões para R$ 27,1 

bilhões. Para este ano, a parcial 
até julho é de R$ 32 bilhões.

O governo é o principal acio-
nista da companhia, com a 
União federal obtendo 28,7% do 
capital da Petrobras. Além disso, 
o BNDES, junto com o braço de 

participações do banco (BNDES-
Par), detém outros 7,9%.

O repasse de dividendos da 
Petrobrás foi de R$ 6,65 bi-
lhões em 2020. Para este ano, 
a previsão é ainda maior, por 
volta de R$ 86 bilhões.

Com aumento no lucro da 
empresa, ela consegue maxi-
mizar o retorno dos acionistas, 
de acordo com os especialis-
tas ouvidos pelo CNN Brasil 
Business.

Fonte: CNN
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