
É o órgão responsável pela orientação e direção 
superior da companhia.

A função do Conselho é auxiliar a estatal na 
tomada de decisões que tenham impacto no 
futuro da empresa.

O CA é formado por 10 integrantes, sendo 07 
indicados pelo governo, 1 é indicado pelos 

acionistas minoritários titulares de ações 
ordinárias, 1 é indicado pelos acionistas titulares 
de ações preferenciais e 1 eleito pelos 
funcionários para representá-los.

Os conselheiros se reúnem mensalmente, 
para realizar sessão ordinária e quando 
necessário reuniões extraórdinarias.

O que é o Conselho de
Administração da Petrobrás?

Os conselheiros são responsáveis pela definição 
e aprovação do Plano de Negócios, pela eleição 
da diretoria e fiscalização da gestão, além das 
contas da empresa. Além disso, delibera sobre os 
limites de captação de recursos e aprova a 
compra e venda de ativos.

As decisões são tomadas de acordo com os 
votos dos Conselheiros, por isso é importante 
eleger Deyvid Bacelar e Bob Ragusa , pois eles 
unem Juventude e Experiência para representar 
os trabalhadores e trabalhadoras no CA da 
Petrobrás.

Por que votar?

A participação de Deyvid Bacelar trouxe uma 
transparência tão grande para a categoria, ao 
ponto da CVM entrar com um processo 
administrativo contra ele, podendo gerar multa 
e outras consequências, a fim de demonstrar 
para os Petroleiros e Petroleiras as ameaças do 

Plano de Negócios 2015 a 2019 com seu Plano 
de Desinvestimentos e com a Reestruturação 
da Petrobrás de âmbito nacional.

Tudo isso, apesar do Termo de 
Confidencialidade, que foi respeitado, desde o 
início do mandato.

Transparência

A categoria só tomou conhecimento das ameaças sofridas, dos reais problemas conjunturais 
e internos da Petrobrás, hoje, e entrou em uma greve nacional para poder garantir seus 

direitos com a manutenção do ACT, enquanto as grandes petrolíferas estão demitindo 
pessoal próprios, e poder ter uma espaço para negociar o futuro da Petrobrás com a nova 

gestão da Empresa e com o Governo Federal, porque informamos o que de fato estava 
acontecendo para os trabalhadores, sindicatos e a sociedade”.        Deyvid Bacelar
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Nascido na segunda maior cidade da Bahia – Feira de Santana – BA,   
Deyvid Bacelar é Técnico de Segurança na RLAM – Refinaria Landulpho 
Alves, onde ingressou por concurso na Petrobrás em 2006. Graduado 
em Administração pela UEFS, com especializações em SMS no IFBA e 
em Gestão de Pessoas na UFBA, desde o início se destacou nas lutas 
sindicais e comunitárias.

Eleito Coordenador Geral do Sindipetro Bahia (gestão 2014 -2017), 
Deyvid Bacelar é representante da CUT/CNQ/FUP na Comissão Nacional 
Permanente do Benzeno (CNPBz), Diretor de SMS do Sindipetro (gestão 
2011-2014) e exerceu mandato de Diretor do Sindicato dos Químicos e 
Petroleiros da Bahia (gestão 2008-2011). Em Feira de Santana, é 
Presidente da Associação de Moradores Morada das Árvores (gestão 
2014-2015), onde empresta sua experiência de forma voluntária nas 
ações comunitárias da entidade. Atualmente é o representante dos 
trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobrás.

Deyvid
Bacelar
(Titular)

Conheça a Chapa 1010

Natural de Campinas – SP, Arthur Ragusa Guimarães, mais conhecido 
como Bob é  formado como técnico em Eletroeletrônica no Colégio 
Técnico da Unicamp – COTUCA. Ingressou na Petrobrás em Julho de 
2008, onde é Operador Pleno na área de Coqueamento, na REPLAN, 
Refinaria do Planalto, em Paulínia-SP.

Em 2011 foi eleito junto com a Chapa 1, FUPista e CUTista, para a 
direção do Sindicato dos Petroleiros Unificado de São Paulo, que inclui 
as regionais Campinas, Mauá e São Paulo. Em 2014, a chapa foi reeleita, 
com 78,2% dos votos. No CONFUP do mesmo ano, foi eleito suplente 
para a direção da FUP.

Foi secretário na pasta de Comunicação e hoje, na Formação. Desde 
2013 é Conselheiro Municipal de Saúde na cidade de Campinas.

Apoio: CUT/CNQ/FUP

Bob
Ragusa
(Suplente)
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Manter e fortalecer os canais de 

comunicação com os trabalhadores e 

com a sociedade.

Defender que o Plano de Negócios da 

Petrobrás contemple as sugestões dos 

trabalhadores para a manutenção de 

investimentos e ativos estratégicos para 

a Companhia e o País.

Buscar a criação de canais de 

transparência para que os trabalhadores 

da Petrobrás tenham mais acesso às 

principais informações da Companhia.

Defender a revisão da Política de SMS 

buscando possibilitar uma maior 

participação dos trabalhadores na sua 

definição e dar autonomia a essa 

função corporativa dentro da empresa.

Atuar junto ao Congresso Nacional para 

que o Projeto de Lei 6051 seja aprovado 

e possibilite a ampliação das atribuições 

da representação dos trabalhadores no 

conselho, com a retirada das restrições 

previstas no terceiro parágrafo do artigo 

segundo da lei 12.353/2010.

Cobrar a definição de uma estratégia 

para a recuperação dos investimentos e 

manutenção dos empregos nos campos 

maduros de produção terrestres e 

marítimos.

Discutir junto com os petroleiros e 

movimentos sociais uma proposta de 

redução da terceirização de atividades 

fim da Petrobrás, principalmente, no 

afretamento de plataformas e sondas 

de perfuração e, simultaneamente, a 

recomposição de efetivo.

Fortalecer o programa de combate a 

fraudes e corrupção, criando mais 

instrumentos de responsabilização para 

a Gestão da Petrobrás e de participação 

efetiva dos trabalhadores.

Lutar pela ampliação dos investimentos 

da Petrobrás em áreas de energia 

renovável.

Lutar pelo fechamento de capital da 

Petrobrás pelo acionista majoritário.
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Algumas das nossas propostas
para o CA da Petrobrás:
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O trabalho desenvolvido por Deyvid Bacelar ao longo do seu mandato 
como representante dos trabalhadores e trabalhadoras no Conselho de 
Administração, é orgulho para todos nós. A sua reeleição representa o 
aprofundamento da vez e da voz da classe trabalhadora em definições 
estratégicas para o nosso país.
Eu voto Deyvid Bacelar e Bob Ragusa

Reeleger para o Conselho de Administração da Petrobras um companheiro 
com o histórico de lutas e conquistas de Deyvid Bacelar é a garantia de que os 
interesses da classe trabalhadora, da sociedade e do Brasil continuarão sendo 
defendidos com competência, transparência, ética e honestidade. A Chapa 
1010 é para mim, a melhor para representar com dignidade e coragem os 
trabalhadores e as trabalhadoras da Petrobras no CA da empresa.

Vagner Freitas
Presidente Nacional da CUT

Companheiros (as) quero aqui expressar a minha satisfação em apoiar a 
chapa do companheiro Deyvid Bacelar e Bob Ragusa ao CA da Petrobrás, 
pois, acompanhei de perto o trabalho realizado pelo Deyvid no mandato 
que se encerra, e tenho certeza que a seriedade desta dupla garantirá uma 
representação comprometida com os interesses e objetivos dos 
trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Petrobrás.

Lucineide Varjão
Presidenta da Confederação Nacional
do Ramo Químico da CUT (CNQ)
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Zé Maria
Coordenador Geral da FUP
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