
facebook.com/deyvidbacelarnoca www.deyvidbacelar.com.br

Compromissos de Deyvid 
com você

1Estabelecer um canal de comunicação direto 
com os trabalhadores e trabalhadoras e com a 
sociedade

Compromisso de manter um contato contínuo com a 
categoria seja presencialmente ou virtualmente (site, 
e-mail e facebook) a fi m de prestar contas da atuação 
no conselho

2Discutir e interferir nas políticas que 
assegurem a recomposição dos efetivos da 
empresa

Solicitar que a Petrobrás divulgue os critérios e o efetivo 
mínimo exigido pela NR-20

3Propor medidas para melhorar as condições 
de saúde e segurança dos trabalhadores e 
trabalhadoras

Levar para dentro do Conselho de Administração e do 
Comitê de SMS do mesmo, as demandas colocadas 
pelos trabalhadores e trabalhadoras sobre as questões de 
saúde, meio ambiente e segurança

4Atuar para coibir o assédio moral e sexual nas 
unidades da Petrobrás;
Defender a apuração e punição aos que cometem 

algum tipo de assédio, segundo previsto o Código de 
Ética 
 

5Discutir a proposta de ampliação das 
atribuições da representação dos petroleiros 
no conselho, com a retirada das restrições 

previstas no terceiro parágrafo do artigo segundo 
da lei 12.353 de dezembro de 2010
Continuar atuando junto ao Congresso Nacional para 
a implementação do projeto de lei que permite a 
ampliação do mandato para dois anos e a participação 
do Representante dos Empregados da Petrobrás nas 
discussões de temas referentes ao Acordo Coletivo de 
Trabalho e Previdência Complementar

6Defender a realização de reuniões especifi cas 
com os órgãos de auditoria da companhia;
Cobrar maiores detalhamentos dos problemas 

apresentados nos relatórios de auditoria divulgados no 
Conselho 

7Cobrar a defi nição de uma estratégia para a 
recuperação e ampliação dos investimentos 
nos campos terrestres de produção;

Atuar junto a outros órgãos (Congresso Nacional, por 
exemplo) para que haja uma mobilização social em 
torno do tema

8Cobrar o cumprimento do cronograma 
original do Projeto Sondas, onde a Petrobrás 
seria operadora da maior parte das plataformas 

construídas;
Defender que a Petrobrás opere as 28 sondas previstas 
para serem construídas no Projeto Sondas e monitorar o 
cumprimento do conteúdo nacional na construção das 
mesmas

9Defender o fi m do afretamento de plataformas 
e que a Petrobrás opere as concessões já 
adquiridas

Cobrar no CA que a Petrobrás retome a produção das 
plataformas já terceirizadas 

10Exigir o acompanhamento de áreas de 
risco exploratório, como no caso do gás 
de xisto;

Monitorar os riscos associados à exploração dos 
combustíveis não convencionais, exigindo a apresentação 
de relatórios de produção e atuação junto aos órgãos 
competentes (Ministério do Meio Ambiente, por exemplo)

11Lutar pela ampliação dos investimentos da 
Petrobrás em áreas de energia renovável
Defender que sejam realizados mais 

empreendimentos na área de biocombustível e que 
sejam ampliados os investimentos nas indústrias de 
energia renováveis, tais como eólica, termoelétrica etc.
  

12 Defender o mandato de dois anos sem 
reeleição para o representante dos 
trabalhadores do CA

Defender a ampliação do mandato sem reeleição a fi m de 
amadurecer e dar maior sequência ao trabalho realizado

13Lutar pelo fechamento de capital da 
Petrobrás pelo acionista majoritário
Dar continuidade à luta junto ao Congresso 

Nacional para a implementação do PL 5891/09 – que 
torna a Petrobrás 100% pública e reincorpora a Transpetro 
e as demais subsidiárias e

Veja outros compromissos no nosso 
site: www.deyvidbacelar.com.br

Para o CA da Petrobrás vote  
pela Internet e pela Intranet 

#eutôcomdeyvid
O comprometimento com as questões de saúde e segurança, a defesa da Petrobrás 
como indutora do desenvolvimento nacional e o seu equilíbrio para as tomadas de 
decisões, fazem de Deyvid Bacelar o candidato mais preparado para representar os 
trabalhadores e trabalhadoras no Conselho de Administração. Meu voto é dele. Zé Maria Rangel

coordenador geral da FUP

Eleição: 10 a 18/01
Você pode votar no seu local de 
trabalho utilizando a INTRANET, 

ou de qualquer local pela internet 
com a sua senha da EXTRANET

Passo 1 - No portal da Petrobrás clique 
na aba verde e aguarde aparecer um 
banner na parte superior, no qual 
se lê “Eleição de Representante dos 
Empregados”. Clique sobre o banner. Ou 
acesso o site cael.petrobras.com.br

Passo 2 - A seguir, a 
página da Eleição apa-
recerá na tela. Tenha 
em mãos sua chave 
e senha para efetuar 
o login. Ao entrar no 
sistema, você será en-
caminhado automati-
camente para tela de 
votação com a cédula 
eleitoral.Passo 3 - A tela de votação 

será composta de todos os 
candidatos habilitados pela 
Comissão Eleitoral ordenados 
alfabeticamente. Clique em 
DEYVID BACELAR. 

Passo 4 - Confi rme seu voto.

PRONTO - Seu voto estará validado 
quando uma nova página abrir, com a 
mensagem: “Voto efetuado com sucesso 
no candidato: DEYVID BACELAR”

 Dúvidas durante o 
processo? 

Consulte um colega 
que já tenha votado. 

Mais que apenas votar é de fundamental importância garantir uma grande participação 
dos empregados e das empregadas da empresa. Quanto maior a votação 

mais força terá nosso representante frente aos outros conselheiros  
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#eutocom
Coordenadores e presidentes de sindicatos dos traba

Voto para representante dos empregados no CA da Petrobrás em Deyvid Bacelar por-
que conheço bem o companheiro e sei de sua luta a favor dos interesses dos trabalha-

dores em todos os fóruns que participa. Deyvid vai devolver esse espaço, ultimamente tão mau 
utilizado, para a categoria.”
Marcos Breda ,  SindipetroNF

Deyvid representa a juventude petroleira que tem muito orgulho da história de nossa 
categoria e sabe o peso e a responsabilidade de continuarmos na luta. Por uma em-

presa mais transparente e democrática. Por um conselheiro que representará e defenderá os 
trabalhadores vote no Deyvid para o CA da Petrobrás.”

Cibele Vieira, Sindipetro Unifi cado de São Paulo

O Deyvid representa o futuro da categoria Petroleira possui garra e competência su-
fi ciente para estar no CA da Petrobrás e defender nossos interesses. Tem o apoio de 

nossa base do Paraná e Santa Catarina.”
Mário Dal Zot,  Sindipetro PR e SC 

Conscientes da importância que representam todas as formas de luta para avanço das 
conquistas dos petroleiros, em especial as vagas nos Conselhos de Administração, 

pedimos seu voto para o candidatos da Federação Única dos Petroleiros Deyvid Bacelar no C.A  
da Petrobrás.”  

Francisco Carlos Oriá Fernandes, Sindipetro CE/PI

Apoio Deyvid para o Conselho de Administração por entender que ele está qualifi cado 
para desempenhar esta função e por ter compromisso com a classe trabalhadora. Seu 

mandato será em defesa de uma Petrobrás pública e transparente, defendendo os interesses 
nacionais e a soberania nacional. Por isso eu voto em Deyvid e peço o seu voto!”
Simão Zanardi Filho, Sindipetro Caxias

Daqui do nosso querido Amazonas torcemos pela eleição do companheiro Deyvid 
Bacelar. Apoiamos e pedimos a todos que saibam escolher o melhor nome para nos 

representar, pois é importante ter uma liderança jovem e competente no CA da Petrobrás, 
principalmente neste período de turbulências e ataques da mídia conservadora e de especula-
dores ao patrimônio do povo brasileiro que é a Petrobrás e o Pré-Sal.”

Acácio Carneiro, Sindipetro AM

Quem conhece, confi a. É isso que pensamos de eyvid Bacelar, escolhido pela FUP e 
sindicatos fi liados para essa disputa, na qual ele certamente terá muita responsabilida-

de para representar os petroleiros de todo o país no CA da Petrobrás. Temos consciência, no 
entanto, de que isso não será problema, porque ele reúne todas as qualidades para defender os 
projetos voltados aos interesses dos trabalhadores.”
Fernando Maia da Costa, Sindipetro-RS
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mdeyvid
alhadores no setor petrolífero apoiam Deyvid Bacelar

Deyvid Bacelar é a grande esperança de renovação que o Conselho de Administração 
da Petrobrás precisa neste momento tão conturbado. Além disso, ele é jovem, mas 

muito experiente. Apoiamos e acreditamos nele para as grandes lutas que virão. Por isso é a 
melhor opção para o Conselho.”  

Paulo Rony Viana dos Santos, Sindipetro ES

É esta a hora dos petroleiros voltarem a ter o seu representante no CA, depois da expe-
riência de Zé Maria Rangel. Sob ataques da mídia conservadora e interesses do grande 

capital, não podemos vacilar neste momento, daí a responsabilidade de nos unir e eleger Deyvid 
Bacelar, pois conhecemos o seu compromisso com os legítimos interesses da categoria.”
Marcos Aurélio Monteiro, Sindipetro PE/PB

Ficamos felizes com a indicação do companheiro Deyvid Bacelar e pedimos a todos 
que não deixem para a última hora, vamos elegê-lo sim, para nos representar no CA 

da Petrobrás. Liderança que sabe ouvir e dialogar, Deyvid tem o reconhecimento da categoria 
petroleira e, com certeza, saberá tratar dos temas que interessam aos trabalhadores com res-
ponsabilidade e ética.”

José Antônio de Araújo, Sindipetro RN

Nós mineiros já decidimos: é Deyvid Bacelar no CA da Petrobrás. Ele reúne todas as 
qualidades para nos representar e tem na retaguarda força política sindical. O mo-

mento exige refl exão, pois desde a campanha eleitoral que grupos derrotados nas urnas, es-
peculadores e interesses nocivos à empresa tentam confundir a dignidade dos que trabalham 
honestamente – nós, petroleiros – com um grupelho de corruptos e corruptores. 
Leopoldino Martins, Sindipetro-MG

O companheiro Deyvid representa a renovação e a juventude da categoria Petroleira. 
Além disso tem um compromisso histórico de lutas dentro da categoria. O C.A. precisa 

de um trabalhador com este perfi l, jovem e lutador!” 
Gerson Castellano, SINDIQUÍMICA-PR

Diretor de Formação da FUP

Eles também 
estão com 

Deyvid
Veja os depoimentos dessas 

importantes lideranças no nosso site 
www.deyvidbacelar.com.br
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