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A importância 
do Sindicato

Trabalhadores da BR 
Distribuidora recebem 
participação nos resultados

Participação nos Lucros e Resultados

Funcionários da BR Distribui-
dora receberam no dia 21/5 a Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
(PLR) referente ao ano de 2017. O 
valor é equivalente à metade de 
sua remuneração mensal vigente 
em 31/12/2017.

O ACT de metodologia para 
definição e pagamento de PLR no 
Sistema Petrobras, firmado entre 
a Petrobras e os sindicatos da 
categoria petroleira em vigor até 
2019, determina o pagamento de 
metade da remuneração mensal de 
cada empregado quando as metas 
operacionais forem cumpridas.

Lucro X Prejuízo
Mesmo a BR alcançando lucro, 

o Sistema Petrobras divulgou pre-
juízo líquido de R$ 446 milhões, 
isso devido ao acordo com a 
justiça americana, celebrado pelo 
Sr. Pedro Serra Malan Cardoso 

Servgás

Atrasos em 
salários geram 
protesto de 
trabalhadores
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João Faísca

Brasileiros 
estão usando 
lenha para 
cozinhar
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Parente, assessor do golpista e 
vendilhão do patrimônio público 
Michel Temer.

Tal acordo não prejudicou só 
a Petrobras, mas a população bra-
sileira como um todo, e agora o 
mesmo vendilhão está fatiando a 
empresa, para conseguir vendê-la 
sem chamar muito a atenção.

O mercado está muito feliz 
com a “caridade” que este senhor 

está fazendo com o patrimônio 
público, só que isto está empo-
brecendo o conjunto da população 
brasileira, pois sua política de 
reajuste de combustíveis só visa 
ajudar os importadores de com-
bustíveis, ao mesmo tempo vende 
nosso petróleo cru para que sejam 
refinados em outros países, além 
de reduzir nossa capacidade de 
refino a 75%.

Gás de cozinha

Preço cai na 
refinaria, mas 
não chega ao 
consumidor

Pág. 03

Mais PLR

Empresa que perdeu prazo 
para depositar PLR tem que 
pagar mais que o dobro

Empresas revendedoras de gás 
GLP da Capital paulista, Grande 
São Paulo e do Interior que não 
pagaram no dia 30 de abril a Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
(PLR) para seus funcionários po-
dem fazê-lo até o dia 31 de agosto. 
Entretanto, o percentual – que 
correspondia a 50% do salário do 

Administração lesa-pátria
O resultado dessa adminis-

tração lesa-pátria é que seremos, 
em pouco tempo, um grande ex-
portador de petróleo, e ao mesmo 
tempo, um gigantesco importador 
de derivados de petróleo (cujo 
valor agregado é muito maior).

A prática de aumentos diários 
no preço dos combustíveis levou 
à greve dos caminhoneiros, e a ca-

tegoria petroleira está preparando 
sua ofensiva contra o desmanche 
do Sistema Petrobras e contra 
o aumento dos preços dos deri-
vados de petróleo. Em favor do 
Brasil e dos brasileiros que estão 
sendo lesados por interesses que 
não são do nosso povo.

Estejamos preparados, a hora 
de lutar é agora!

trabalhador caso fosse pago dentro 
do prazo – agora será de 120%.

Tem direito ao benefício todos 
aqueles que trabalharam no ano 
de 2017, com carteira assinada 
ou em regime de Contrato de 
Trabalho. De acordo com os diri-
gentes do Sipetrol, o trabalhador 
não deve assinar o recebimento 

com datas retroativas para não 
perder dinheiro. “Faça valer o seu 
direito”, lembra o presidente do 
Sipetrol, José Floriano Rocha. “Se 
a empresa na qual você trabalha 
não cumpriu o acordo, entre em 
contato com o Sindicato para que 
medidas cabíveis e legais sejam 
tomadas”,finaliza.

GLP

Alta dos 
combustíveis 
pode impactar 
custo
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Sindicato

Sipetrol na 
luta pelo 
trabalhador
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Atenção, companheiros! A partir da segunda quinzena
de junho acontecem as assembleias de aprovação das
pautas de reivindicações da data-base de setembro. 
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Distribuição dirigida
e gratuita. Retire o
seu Petroluta na

sede ou na subsede
mais próxima.
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“Será que alguém 
acha que os
patrões iriam 
dar aumento 
espontaneamente?

A importância do sindicato

Wagner Silva é diretor do 
Sipetrol

Não são poucas as vezes que os 
trabalhadores têm dúvidas, ou até 
mesmo sentem-se lesados em seus 
direitos. E, quando isto acontece, 
o sindicato ao qual cada trabalha-
dor é filiado é quem vai orientá-lo 
sobre a forma de exigir o cumpri-
mento dos seus direitos. É para 
isso, que existem os sindicatos de 
cada categoria, são entidades que 
estão devidamente credenciadas 
para buscar as devidas soluções 
dos impasses envolvendo o tra-
balhador e o empregador.

Será que alguém acha que os 
patrões iriam dar aumento espon-
taneamente?

Pois é, os reajustes e a amplia-
ção dos direitos são conquistas 
dos sindicatos, que organizam 
e mobilizam os trabalhadores, 

esclarecem sobre suas lutas, apre-
sentam propostas, negociam e se o 
acordo está difícil são realizadas 
paralisações e até greves, para 
conseguirmos bons acordos. São 
os sindicatos, ainda, que conquis-
tam benefícios, como convênios 
médicos, vale-refeição, cesta 
básica, PLR, etc.

Com a nova realidade, imposta 
pela Reforma Trabalhista, preci-
samos intensificar a sindicaliza-
ção por todas as empresas para 
seguirmos fortes, o trabalhador 
precisa saber que seu grande alia-
do é o Sindicato.

Nosso recado é para você, tra-
balhador e trabalhadora: torne-se 
associado do seu Sindicato, seja 
participativo nas assembleias, nas 
negociações, e contribua com o 

seu sindicato. É importante que 
todos estejam organizados em 
torno da defesa dos interesses da 
classe trabalhadora.

Eleição

Roberto do RH é eleito 
para o CA da Liquigás
O funcionário do departamento 

de Recursos Humanos (RH) da 
Liquigás, Roberto de Souza Silva, 
o Roberto do RH, foi eleito para 
ser o representante dos empregados 
no Conselho de Administração da 
empresa.

Roberto recebeu 771 votos 

(62,84% dos votos válidos) enquanto 
Roseneide Ferreira da Silva recebeu 
456 votos (37,16%). Um total de 53 
pessoas votou em branco e 123 anu-
laram seu voto. A eleição do segundo 
turno da disputa aconteceu no dia 
5 de março e a Comissão Eleitoral 
divulgou o resultado final no dia 15.

Servgás

Atraso de salários gera protesto na Servgás
Na manhã do dia 30 de abril os di-

rigentes do Sipetrol juntamente com os 
trabalhadores da Distribuidora Servgás se 
reuniram em frente a sede da empresa, em 
Guarulhos, para protestar contra o atraso no 
pagamento de salários, férias, benefícios e 
pela habilitação do plano de saúde, desabi-
litado por  falta de pagamento.

Na ocasião, José Floriano, João Luís, 
Antonio Eudimar e Jesus Aquino lembra-
ram que, apesar de não haver ociosidade na 
produção, os atrasos são frequentes.  Por 
isso, os trabalhadores resolveram protestar 
paralisando suas atividades por algumas 
horas. “A situação está ficando insusten-
tável para esses trabalhadores”, dizem os 
sindicalistas.

Não fique só,

fique sócio!

Fortaleça sua

entidade!



Aconteceu
Fique por dentro das principais notícias dos fatos que ocorreram durante os meses de abril e maio.
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Preço do gás cai na 
refinaria, mas não 

chega ao consumidor

O Centro de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Cepea) ligado à 
Universidade de São Paulo (USP), 
identificou uma queda de até 20% 
nos preços do etanol e do gás de 
cozinha nas refinarias.

Apesar da queda a redução 
não chega ao consumidor, que 
continua pagando o mesmo valor 

severamente reajustado de meses 
atrás. Os dados da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo) mostram 
que tanto distribuidoras quanto 
postos seguram o repasse. O pre-
ço praticado pelo segmento de 
distribuição caiu apenas 3,2% no 
período. As margens de lucro dos 
postos subiram 23,5%.

Alta nos preços dos combustíveis pode 
impactar no custo do GLP

A Petrobras elevou no sábado, 
19, os preços do diesel em 0,80% 
e os da gasolina em 1,34% nas re-
finarias. Este é o 5º reajuste diário 
seguido e o 12º apenas no mês de 
maio. No acumulado na semana, a 
alta chega a 6,98% nos preços da 
gasolina e de 5,98% no diesel.

Com os reajustes, os preços dos 
combustíveis irão a novas máximas 
de R$ 2,3488 o litro de diesel e R$ 

2,0680 o litro de gasolina. O diesel 
e a gasolina são componentes im-
portantes nos custos logísticos da 
distribuição e da revenda do GLP. 
Dada a capilaridade do produto, 
presente em 100% dos municípios 
brasileiros e transportado quase que 
na totalidade por vias terrestres, 
a logística têm um forte peso na 
composição de preços do GLP para 
o consumidor final.

Sipetrol segue firme na luta em defesa
dos direitos dos trabalhadores

O Sipetrol, através dos seus 
dirigentes, continua visitando o 
ambiente laboral, conscientizan-
do e sindicalizando os trabalha-
dores nas bases de engarrafamen-
to, nos depósitos revendedores e 
escritórios, informando, organi-
zando a luta e fortalecendo nossa 

categoria.
Empenhado no desenvolvi-

mento de um trabalho de base 
forte, o sindicato entende que 
conscientizar os trabalhadores 
sobre a importância da união da 
categoria é o único meio para 
barrar as investidas do setor 

patronal.
Segundo José Floriano Rocha, 

presidente do Sipetrol, os em-
presários e a mídia oportunista 
usaram a contribuição sindical 
como mote para retirar mais 
de cem cláusulas da CLT que 
protegiam o trabalhador. “Preci-

samos intensificar nossas ações, 
principalmente no trabalho de 
base com comunicação eficiente, 
assim estaremos fortalecendo 
a aliança com os trabalhadores 
para seguirmos unidos, garantin-
do os direitos de nossa valorosa 
categoria”, diz.

Associação lança 
campanha para divulgar 

qualidades do GLP
A Associação Mundial  de 

GLP (WLPGA) acaba de lançar a 
campanha “GLP Energia Excep-
cional”. A informação é da editora 
do jornal DCI, Liliana Lavoratti.

O objetivo é aumentar a cons-
cientização de formuladores de 
políticas e consumidores sobre 
as características e atributos do 

GLP – especialmente em relação 
à sua versatilidade de usos e faci-
lidade de acesso. De acordo com 
especialistas o gás é uma energia 
limpa e versátil, que, nas residên-
cias, vai muito além da cozinha, 
podendo ser usado com ótimo 
custo benefício no aquecimento 
de água.
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Aumenta o número 
de brasileiros usam 
lenha para cozinhar

Com o preço do gás de cozinha nas alturas devido 
a política do golpista Michel Temer, mais brasileiros 
passaram a utilizar lenha ou carvão para cozinhar.

O maior aumento no uso de lenha e carvão no pre-
paro de alimentos aconteceu na região Nordeste, onde 
as pessoas são mais pobres. Ali, mais de 400 mil lares 
deixaram de fazer uso do gás de cozinha.

É um absurdo o que este governo ilegítimo está 
fazendo com a nossa população. Enquanto alguns so-
frem sem ter o mínimo para sobreviver esse vendilhão 
entrega as riquezas do Brasil a preço de banana. Não 
podemos aceitar!

Na mídia

Diretoria do 
Sipetrol participa 

do programa
TV Secor

Foi ao ar na segunda-fei-
ra, 30 de abril, o programa 
TV Secor, uma produção do 
Sindicato dos Comerciários 
de Osasco (Secor) em par-
ceria com a TV Osasco. Na 
ocasião, os diretores do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
no Comércio de Minérios 
e Derivados de Petróleo 
no Estado de São Paulo 
(Sipetrol) Marcos Antônio 
Santos, o Marcos Creque, 

e Juvenil Acácio Souza 
participaram do programa.

Creque e Juvenil fala-
ram sobre a representação 
do Sipetrol junto aos traba-
lhadores. Eles puderam ex-
plicar ainda como funciona 
uma negociação coletiva e 
falar sobre a Contribuição 
Sindical. A atual situação 
política do país também 
foi debatida durante o pro-
grama.


