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O petroleiro aposentados e pensionistas

Sindipetro-LP promove curso sobre previdência
complementar para associados e dependentes
O Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista promove curso sobre previdência complementar a partir do dia 21 de outubro.
O curso foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Social (IBPS) e será ministrado por Ronaldo Tedesco. Serão 6 au-

las, uma vez por semana, às quintas-feiras,
das 18h às 20h. As aulas acontecerão por
videoconferência e os alunos receberão,
através de grupo no WhatsApp, o link das
aulas, material didático digital e certificado.
Página 02

justiça

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS (FNP) CONQUISTA
LIMINAR QUE SUSPENDE O EQUACIONAMENTO DA AMS
A FNP conquistou liminar que suspende
o equacionamento da
AMS, referente a um
déficit na relação de
custeio de 2020. A decisão abrange todas as
bases da FNP (Sindipetro-AL/SE, Sindipetro-LP, Sindipetro-PA/
AM/MA/AP, Sindipetro
-RJ e Sindipetro-SJC)

e determina a devolução do já descontado
(agosto e setembro/21)
e a suspensão dos descontos sequentes. O
efeito suspensivo começa a valer somente no mês de outubro.
Agora, a FNP exige que
a empresa apresente
as informações, já solicitadas anteriormente,

para verificar a origem
e natureza dos gastos e
constatem o que constitui ou não déficit, e
passe à negociação do
não pagamento ou da
forma, se assim entenderem razoável.
Vale lembrar que a
redução de gastos de
AMS de 2019 para 2020
que supera em muito o

déficit que a direção da
empresa ainda quer impingir contra os ativos e
os aposentados.
A FNP reafirma que
defende uma AMS gerida pela Petrobrás, com
ampla participação dos
trabalhadores nas decisões.
Fonte: FNP
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Sindipetro-LP promove curso sobre previdência
complementar para associados e dependentes

O Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista promove curso sobre previdência complementar a partir
do dia 21 de outubro.
O curso foi elaborado pelo
Instituto Brasileiro de
Pesquisa Social (IBPS) e
será ministrado por Ronaldo Tedesco. Serão 6
aulas, uma vez por semana,
às quintas-feiras, das 18h
às 20h. As aulas acontecerão por videoconferência e
os alunos receberão, através de grupo no WhatsApp,
o link das aulas, material
didático digital e certificado expedido pelo Sindicato
dos Petroleiros do Litoral
Paulista e pelo Ibeps.
A atividade é uma importante contribuição para a
categoria que deseja se engajar nas lutas em defesa
dos direitos dos trabalhadores, principalmente em defesa da Petros.
A aula inaugural contará
com a participação do representante da Fenaspe, Paulo
Teixeira Brandão, do representante da Federação Nacional dos Petroleiros, Silvio Sinedino, e do membro
da Fup, Paulo César Martin,
e terá como tema “Situação da Petros hoje: O que
devemos esperar após a

aprovação das contas do
exercício 2020 e a nova
configuração de conselheiros nos conselhos da
Petros?”.
Os interessados devem
se inscrever através do
telefone 3202 1100 até
o dia 18 de outubro (segunda-feira). O horário de
atendimento é de segunda
a quinta-feira das 8h às 12h
e das 14h às 18h e às sextas-feiras das 8h às 12h e
das 13h às 17h. Vale destacar que poderão participar
apenas sócios e dependentes habilitados.
Breve currículo de Ronaldo Tedesco
Ronaldo Tedesco trabalhou como Técnico de Eletricidade na Petrobrás por
37 anos e tem MBA em Engenharia do Planejamento
com Ênfase em Previdência Complementar. Tedesco
ocupou o cargo de conselheiro deliberativo eleito da
Petros e também foi eleito
pelos trabalhadores como
conselheiro fiscal, tendo
dado várias contribuições
para entendimento da categoria sobre como funciona a
fundação Petros e o modelo
de previdência suplementar. Foi também um dos res-

Confira abaixo a programação:
Aula II – Conceitos
básicos para entender o
Regime de Previdência
Complementar
Aula III - Investimentos e
política de investimentos
Resolução
CMN4661/2018 (regula
investimentos em fundos
de pensão)
Política de Investimentos e Gestão de riscos
Aula IV - Governança e
gestão
Fundo administrativo,
taxa de carregamento,
taxa de administração,
custo e custeio
Processos e controles
internos
Contingentes judiciais
Órgãos de governança
e gestão: (conselhos,
diretoria, gerências executivas, auditoria e ouviponsáveis por “traduzir” os
planos de equacionamento,
déficits e cobrar publicamente sobre os investimentos equivocados realizados
pela fundação, sendo este
um dos prováveis motivos
para a perseguição que sofre.
Tedesco subscreveu de-

doria)
Aula V - Previdência e
Atuária (premissas, formação das reservas matemáticas, retiradas de
patrocínio, transferência
de gestão etc.)
AULA VI - Fiscalização
interna e externa
Atuação do conselho
fiscal como fiscal da gestão para além dos números
Auditoria interna, auditoria independente; funcionamento do Comitê
de Auditoria (COAUD)
obrigatório nos fundos
de pensão; comitês de
assessoramento ao conselho deliberativo
Órgãos de controle
e fiscalização externa:
PREVIC, MPF, CVM, TCU,
SEST e Patrocinadoras
núncia de 70 investimentos
da Petros comprovadamente com irregularidades e
foi presidente do Conselho
Fiscal da fundação, período
em que as contas da Petros
foram rejeitadas por unanimidade, ou seja, com o voto
dos conselheiros indicados
pela Petrobrás também.
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SINDIPETRO-LP CHAMA APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA
QUE ENVIEM ÁUDIOS CONTANDO SUA HISTÓRIA PARA PODCAST
O Sindipetro-LP, por meio do
Departamento de Aposentados e Pensionistas (DAP), está
com um projeto novo, que envolve coletar depoimentos dos
aposentados, aposentadas e
pensionistas, que recontem a
história da Petrobrás por meio
de quem a escreveu, você!
Se você quiser fazer parte
desse projeto, nos envie sua
história pelo Whatsapp, no número (13) 99137-8145, ou encaminhe para um dos diretores
do sindicato, com seu nome
completo, local onde trabalhou e o período que passou
na Petrobrás. O material será
disponibilizado em formato de

podcast no Spotify e enviado
aos grupos de whatsapp do
sindicato e nas demais mídias
sociais.
Queremos que nos envie m
um áudio contando momentos que viveu na unidade em
que trabalhou, sobre a Petrobrás ou alguma situação
marcante que tenha passado na empresa. Histórias felizes, tristes, de superação,
de aprendizado, de exaltação, enfim, eventos reais,
documentados ou não, que
fizeram dessa empresa e da
categoria petroleira o que são
hoje, gigantes!
Pretendemos com isso criar

Você pode ouvir o PodPetros pelo Youtube https://tinyurl.
com/2fsrpyc5 e pelo Spotify https://tinyurl.com/239bfn3j
um acervo de memórias con- do Brasil contada por quem
tadas em primeira pessoa, fez parte dela.
para essa e futuras gerações,
Contribua, participe desse
que irão conhecer a história projeto!

participe!

SINDIPETRO-LP realiza assembleia de previsão
orçamentária no dia 28 de outubro (5ª feira)
A diretoria do Sindicato dos
Petroleiros do Litoral Paulista
realiza no dia 28 de outubro
(quinta-feira), às 17h30,em
primeira chamada, e às 18h,
em segunda chamada, Assembleia Geral Ordinária para
apresentar aos associados
à Previsão Orçamentária do

exercício financeiro de 2022.
Com a pandemia a assembleia acontece presencialmente na sede do Sindipetro-LP,
em Santos (Av. Conselheiro
Nébias, 248 – Vila Mathias
-Santos), na subsede, em
São Sebastião, respeitando
todos os protocolos de distan-

ciamento social preconizados
pela OMS, e por videoconferência.
Para participar, por videoconferência basta acessar https://tinyurl.com/5eetzefv e
entrar na reunião. O associado ou associada poderá fazer
perguntas através do chat.

Na ocasião, será deliberado
o seguinte ponto:
a) Leitura, discussão e aprovação ou não da PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA, referente
ao exercício de 2022, com o
respectivo Parecer do Conselho Fiscal.
Participe!

O DAP está iniciando um trabalho de resgate de aposentados e pensionistas e convida a todos para
participar das reuniões mensais que são realizadas na sede e subsede do Sindicato e por videconferência. Na sede, acontece toda última quinta-feira de cada mês, às 10h, e na subsede, em São Sebastião, o encontro é toda última quarta-feira do mês, às 14h. Participe!
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OBSERVATÓRIO SOCIAL DA PETROBRÁS LANÇA FERRAMENTA PARA POPULAÇÃO
ACOMPANHAR VALORES ATUALIZADOS DOS COMBUSTÍVEIS NO PAÍS
O Observatório Social da
Petrobrás (OSP) lançou no
dia 5 de outubro, na semana
do aniversário de 68 anos da
estatal, o Monitor dos Preços dos Combustíveis. A ferramenta vai registrar o preço
médio cobrado pelo gás de
cozinha (GLP), gasolina comum, diesel S-10, gás natural veicular (GNV) e etanol no
território nacional. Com atualização semanal, o monitor vai
possibilitar o acompanhamento das variações e da evolução dos preços a partir de julho de 2001. Permitirá ainda
que a população saiba quanto
estão custando, em média, os
combustíveis em cada estado
brasileiro e trará um comparativo do aumento de preços
em relação ao crescimento do
salário mínimo.
O monitor foi elaborado
pelo economista Eric Gil Dantas, do Instituto Brasileiro de
Estudos Políticos e Sociais
(Ibeps). A ideia foi disponibilizar um modelo ágil e fácil de
visualizar a escalada dos preços dos combustíveis no país
em um contexto de alta inflação e reajustes constantes.
A ferramenta do OSP utiliza
informações disponíveis em
formato de base de dados da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esses dados são
transformados em valores re-

ais deflacionados pelo Índice do aumento do preço médio
Nacional de Preços ao Consu- nacional do GLP, enquanto o
midor Amplo (IPCA).
GNV sofre reajuste contínuo
há 11 meses e faz cinco mePPI, o vilão
ses que a gasolina e o diesel
Outro objetivo importante sobem consecutivamente. O
do monitor é mostrar quem é primeiro gráfico do monitor
o verdadeiro vilão dos preços traz os preços médios menaltos dos combustíveis. “Des- sais dos combustíveis em terde que o governo impôs à Pe- mos nominais. O início da sétrobrás a política do Preço de rie é julho de 2001, quando a
Paridade de Importação (PPI), ANP começou a contabilizar
em 2016, os valores dos deri- os valores. No caso dos diesel
vados de petróleo no país têm S-10, a série começa em detendência de alta, alcançando zembro de 2012, ano em que
em 2021 um patamar comple- esse combustível passou a
tamente fora da realidade do ser obrigatório.
povo brasileiro. É um pesadelo
o litro da gasolina custar R$ 7
Salário mínimo
e o botijão de gás de cozinha,
No comparativo com o saR$ 100”, afirma o economista. lário mínimo, o monitor indica
A ferramenta de monitora- uma tendência de queda da
mento dos preços, que pode proporção combustível/remuser acessada pelo site do Ob- neração mínima ao longo da
servatório, mostra que há 16 maior parte do século XXI.
meses seguidos é registra- Esse cenário foi interrompido

entre os anos de 2015 e 2017,
quando a política de preços
da Petrobrás mudou e os ganhos reais do salário mínimo
se arrefeceram. “Em janeiro
de 2015, o preço de um botijão
de 13kg de GLP representava
5,7% de um salário mínimo.
Hoje ele equivale a 9%”, destaca Dantas.
O monitor aponta ainda que
a média histórica de preço do
GLP, em valores de agosto de
2021 até o mês passado, é de
R$ 72,43. Isso significa que,
atualmente, o preço desse
combustível é 36% superior à
média. A gasolina comum está
20% acima do preço médio, o
diesel S-10, 18%, o GNV 37%
e o etanol 42% mais caro.
Para saber mais sobre o Monitor dos Preços dos Combustíveis, acesse: https://observatoriopetrobras.com/monitor/

