
Eleições do CA de

23 a 31 de janeiro

1º turno

Como votar 
Internet

Intranet
da Petrobrás
Aqui o eleitor pode votar no ambiente

interno da Petrobrás. Clique no banner

ELEIÇÃO CA na página da intranet

ou acesse cael.petrobras.com.br

Aqui o eleitor pode votar pelo

navegador (browser) do computador,

tablet ou smartphone.

Digite cael.petrobras.com.br ou se

preferir acesse o portal para o empregado

digitando empregado.petrobras.com.br
e clique no banner ELEIÇÃO DO CA.

Acessando a página de votação você

precisará colocar a chave e a senha
extranet (de 10 algarismos).

Abrirá na tela uma urna
eletrônica igual à do TRE.
Digite o número 1010, as fotos e
nomes de Deyvid e Bob aparecerão.

Aperte o CONFIRMA.
Soará o mesmo toque da urna
eletrônica do TRE e uma mensagem
confirmando seu voto surgirá.
Pronto você já votou.

Acessando a página de votação você

precisará colocar a chave e a senha
intranet (de 8 algarismos).

Abrirá na tela uma urna
eletrônica igual à do TRE.
Digite o número 1010, as fotos e
nomes de Deyvid e Bob aparecerão.

Aperte o CONFIRMA.
Soará o mesmo toque da urna
eletrônica do TRE e uma mensagem
confirmando seu voto surgirá.
Pronto você já votou.
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Terça-feira (19) realizamos mais uma 
panfletagem na porta principal do 
Edifício Senado, no Rio de Janeiro. O 
Sindipetro Caxias, Alessandro Trindade 
do Sindipetro NF e Abílio Tozini, da 
FUP, apoiaram o ato. Em seguida, o 
conselheiro entrou no EDISEN para 
participar de uma reunião extraordinária 
no Conselho de Administração.
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No dia 20, participamos de um café da 
manhã na Refinaria Duque de Caxias, 
com os trabalhadores onde falaram 
sobre desinvestimentos, crise do 
petróleo e endividamento da empresa. 
Depois visitamos a Usina Termelétrica 
Governador Leonel Brizola e o Terminal 
de Campos Elíseos.

Na manhã desta segunda feira (18), 
fizemos uma panfletagem no Edifício 
Sede da Petrobras (EDISE), no Rio de 
Janeiro. O ato contou com o apoio 
dos companheiros Sérgio Abbade do 
Sindipetro Caxias e Abílio Tozini da FUP. 
Logo após participamos da reunião do 
Comitê Estratégico (Coest). Na parte da 
tarde presidimos o Comitê De Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde (CSMS).

Dia 15, tivemos mais uma setorial com 
a categoria petroleira, agora, no Edifício 
Sede da Petrobrás na Bahia abordando 
os temas: Ações Coletivas da RMNR, 
Antecipação da PLR, Dias Parados 
da Greve de 2015, Reestruturação da 
Petrobrás e PIDV.

Terça-feira (04) fizemos setoriais na 
Base de Campos e Imbetiba, prestando 
contas do nosso mandato no CA 
e tirando dúvidas de Petroleiros e 
Petroleiras de diversas plataformas 
e áreas administrativas do Norte 
Fluminense.

Quarta-feira (13) pela manhã, depois 
de sair da RLAM, fizemos uma breve 
setorial na OP-CAN com os Petroleiros 
e Petroleiras tecendo críticas sobre  
os novos ajustes no Plano de Negócios 
e Gestão da Petrobrás para os anos  
de 2015 a 2019.

No dia 05, pela manhã, embarcamos 
na P-47 com mais Diretores do 
Sindipetro-NF para as reuniões da Cipa 
nas plataformas da UO-BC e UO-RIO.
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PROPOSTAS MANDATO 2015-2016 AÇÕES IMPLEMENTADAS

Estabelecer canal de comunicação direto com 
trabalhadores e trabalhadoras e com a sociedade

Site e as redes sociais têm sido ferramentas utilizadas na prestação de contas do mandato e na 
divulgação de esclarecimentos e de posicionamentos que defendam a representatividade dos 
trabalhadores no CA.

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

Defendeu as negociações pelo ACT. a) Opinou que a companhia deveria sinalizar 
positivamente às negociações. b) Destacou que a greve ocorrida pleiteou a manutenção de 
garantias corporativas que os trabalhadores da Petrobrás já tinham. 

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

a) Durante o mandato, ocupou a presidência desse Comitê. b) Afirmou que a Petrobrás deve 
rever sua gestão de SMS de forma mais rápida. c) Ponderou a necessidade permanente de 
patrocínio da Alta Administração para as questões de SMS. d) Relatou pontos abordados pelo 
Comitê:  acidente com caminhão tanque a serviço da BR; sistemas de informação de SMS 
e proposta de integração desses sistemas; proposta para a incorporação de temas de SMS 
no plano de comunicação interna da Companhia, com o uso de sistemas digitais e de redes 
sociais; Com relação aos sistemas de informação de SMS, informou que existem muitos 
sistemas na Companhia (reportando o número de 264 até recentemente, antes da desativação 
de alguns sistemas), porém que precisam ser integrados, para garantir que a Alta Administração 
possa ter uma visão completa da questão, reduzindo sua dependência de reportes e 
apresentações isolados das diversas gerências da Companhia.

Atuar para coibir o assédio moral e sexual nas 
unidades da Petrobrás

Foi solicitada uma análise de uma possível correlação entre as denúncias de assédio moral 
recebidas pela Ouvidoria e as ocorrências de doenças de transtornos mentais ou outras que 
julgarem relevantes para a análise cruzada, em nossas áreas de negócios.

Discutir 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

Em audiência no Senado sobre o PLS 555 (projeto de lei que prevê a reestruturação dos CAs), 
manifestou posicionamento contrário à proposta, cujos novos critérios apresentados são 
excludentes e que afastam a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras.

Defender a realização de reuniões específicas com os 
órgãos de auditoria da companhia

a) Em discussão sobre o Comitê Especial, destacou necessidade de implementar punições ao 
corpo gerencial da companhia quando estas forem cabíveis. b) Teceu comentários a respeito 
do relatório de auditoria do primeiro trimestre de 2015, que foi aprovado.

Cobrar a definição de uma estratégia para a 
recuperação e ampliação dos investimentos nos 

campos terrestres de produção

Em Seminário sobre Petróleo na Bahia, posicionou-se totalmente contra a venda dos campos 
maduros terrestres.  

Cobrar o cumprimento do cronograma original do 
Projeto Sondas, onde a Petrobras seria a operadora 

da maior parte das plataformas construídas

Em reuniões do Conselho cobramos a reestruturação da Sete Brasil de acordo com a nova 
conjuntura da geopolítica do petróleo mundial, mas garantindo a construção e a operação 
dessas sondas pelo Brasil.

Defender o fim do afretamento de plataformas e que 
a Petrobras opere as concessões já adquiridas

Discussão em reuniões do CA afim de valorizar e potencializar as concessões já adquiridas.

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

Cobramos a manutenção da Operação da Superintendência de Industrialização de Xisto - 
SIX com um acompanhamento ambiental mais criterioso e com desenvolvimento de novas 
tecnologias mais sustentáveis.

Lutar pela ampliação dos investimentos da Petrobras 
em áreas de energia renovável

Solicitamos retornar com a carteira de projetos prioritários de sustentabilidade das diversas 
áreas de negócios e do Cenpes, para avaliação do CSMS.

Defender o mandato de dois anos com uma reeleição 
para o representante dos trabalhadores do CA

Logo na primeira reunião, propôs alteração de 1 para 2 anos para o representante dos 
empregados no CA

Lutar pelo fechamento de capital da Petrobras
pelo acionista majoritário

Isso ocorreu em todas as votações sobre o PNG 2015-2019. a) Em deliberação sobre a 
aprovação do PNG, voto foi contrário, devido a seus impactos negativos para os trabalhadores e 
para o papel social da Petrobras b) Sobre a abertura de capital da BR, votou contra, por entender 
que o momento não é propício, tendo em vista que o mercado está cheio de ativos. c) Sobre as 
condições finais para a oferta de distribuição pública de debêntures da Petrobras, votou contra. 
d) Em relação à nova estratégia para vender parte da BR, votou contra, por entender que os 
produtos da BR poderiam ser reorganizados para gerar mais valor. e) Sobre a venda de parte da 
Gaspetro, votou contra, por entender que ocorreu conflito de interesse nessa operação. f) Por 
fim, no que diz respeito ao segundo acompanhamento trimestral do PNG, que aprovou ajustes 
no portfólio de projetos, votou contra, pois uma nova redução de investimentos da Petrobrás 
com esse ajuste no PNG 2015-2019 não foi discutida com os trabalhadores.

COMPROMISSOS CUMPRIDOS
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Para o Conselho da Petrobrás, 
experiência e comprometimento, 

o nome é Deyvid Bacelar 1010. 
Este nos representa!

Marco Aurélio
COORDENADOR GERAL DO 
SINDIPETRO PERNAMBUCO

Meu voto no CA da Petrobrás 
é no Deyvid e Bob, pois 

precisamos conhecer e lutar 
contra a privatização da 

estatal e seu maligno PNG, para isso 
temos que ter trabalhadores que lutem 

sem medo. Peço seu voto em quem faz a 
luta na Chapa 1010 – Deyvid/Bob

Simão Zanardi 
COORDENADOR GERAL DO 

SINDIPETRO DUQUE DE CAXIAS

Este ano temos a oportunidade 
de dar continuidade ao trabalho  
do companheiro Deyvid Bacelar, 

que será intensificado com a 
ajuda de um suplente (Bob Ragusa) que 
surpreende a todos pela capacidade de 

articulação e elaboração, que já provou que 
não foge a luta como no embate travado 
no congresso nacional contra a entrega 
do pré-sal. Tenho certeza que o Deyvid 
e o Bob têm a capacidade e ousadia de 

representar todos petroleiros e petroleiras 
no CA da Petrobrás

Cibele Vieira
COORDENADORA GERAL DO 

SINDIPETRO UNIFICADO DE SÃO PAULO

É necessário entendermos o 
momento atual da Companhia, 

por isso é muito importante a 
representação dos trabalhos

no CA da Petrobrás. O companheiro Deyvid 
mostrou ao longo de seu mandato o 

compromisso e responsabilidade na defesa 
da Petrobrás e dos trabalhadores, por isso 

venho pedir o voto para reelegermos
o Deyvid. Para representação do CA

não podemos vacilar, vote em Deyvid 
Bacelar. Chapa 1010

André Araujo
  DIRETOR FINANCEIRO DO 

SINDIPETRO BAHIA

Ficamos orgulhosos com
o mandato do companheiro 

Deyvid Bacelar nos representando 
brilhantemente no CA da nossa 

empresa, vamos reelegê-lo sim, para 
continuar nos representando com muita 

coragem e disposição, lutando pela garantia 
de nossos direitos. Vote na chapa 1010!

Dedé Araujo
  COORDENADOR SINDIPETRO 

RIO GRANDE DO NORTE 

Deyvid tem demonstrado grande 
capacidade de pautar o Conselho, 

defendendo fortemente os 
trabalhadores do Sistema. Chapa 

1010, a dupla que nos representa
Fernando Maia 

  COODENADOR SINDIPETRO 
RIO GRANDE DO SUL

Nós do Sindipetro Amazonas 
entendemos que o Deyvid tem 

experiência e juventude, além de 
ter comprovado no seu mandato 

atual toda sua capacidade para continuar 
nos representando no CA. Deyvid Bacelar 

nos representa!

Acácio Carneiro
COORDENADOR GERAL DO 

SINDIPETRO AMAZONAS

Um novo mandato de 
representante dos trabalhadores 

no CA da Petrobras para 
Deyvid Bacelar servirá para 
dar continuidade ao brilhante trabalho 

que este jovem militante está realizando 
no Conselho. É garantia de transparência 

e luta a favor dos trabalhadores. Agora 
com a ajuda, como suplente, do Arthur 

Ragusa outra jovem liderança da categoria 
petroleira. A dupla é apoiada pela FUP e 

pelos seus sindicato e tem meu voto e meu 
apoio também

Marcos Frederico (Brêda) 
COORDENADOR GERAL DO 

SINDIPETRO NF 

A reeleição de Deyvid 
Bacelar para o Conselho de 

Administração da Petrobras é 
a certeza de que teremos um 

representante de coragem e preparado para 
o enfrentamento necessário na defesa

dos interesses dos petroleiros. Eu apoio 
Deyvid porque ele atuou com muita 

transparência, dedicação e foi combativo 
na luta contra a desintegração da Empresa. 

Sua atuação no CA teve a marca da 
determinação da categoria petroleira

Paulo Rony Viana 
COORDENADOR GERAL SINDIPETRO ES  Os companheiros Deyvid 

Bacelar e Bob Ragusa são as 
melhores opções para darem 

continuidade a resistência 
atual e abrirem caminhos para novas 

conquistas. Suas trajetórias comprovam 
seus compromissos com a democraca, com 

o Brasil, a Petrobras e a classe trabalhadora

Leolpodino Martins 
COORDENADOR GERAL DO 
SINDIPETRO MINAS GERAIS 

Entendo que a chapa 1010, 
com Deyvid Bacelar e Bob 

Ragusa representa a vontade 
de todos os trabalhadores, 

para que a Petrobras não conclua o 
Plano de Desinvestimos. Companheiros e 
companheiras a Chapa 1010 é o caminho 

pra gente impedir a implosão da Petrobras.

Gerson Castellano 
  COORDENADOR GERAL 

SINDIQUÍMICA PARANÁ

Indicamos o voto para o CA 
Petrobrás da dupla Deyvid e Bob, 

pela certeza da continuidade
do excelente trabalho realizado 

até aqui na defesa incansável dos
interesses dos trabalhadores

Mário Dal Zot
PRESIDENTE SINDIPETRO PR SC

Peço ao seu voto para a Chapa 
1010 do Deyvid Bacelar, apoio

o companheiro porque conheço 
a sua atuação como Conselheiro 

e sempre nos deixou informados sobre
os assustos do nosso interesse, ele 

compartilha com a base os assuntos que 
pode com transparencia e ação, é uma 

liderança jovem e atuante.Vote 1010,
Deyvid Bacelar e Bob Ragusa

Oriá Fernandes 
  COORDENADOR DO 

SINDIPETRO CEARÁ

#eutocomdeyvidebob
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