
Fevereiro 2016 | Especial

www.deyvidbacelar.com.br 

/deyvidbacelaroficial deyvidbacelar @deyvidbacelar

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 parecida com  
a 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.

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 parecida com  
a do TRE. Digite o número 
1010, as fotos e nomes de 
Deyvid e Bob aparecerão.

Chave

Por favor, efeturar login

informe sua chave

Senha coloque sua senha

Entrar

Eleição do Representante dos Empregados
no Conselho de Administração
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Segundo turno das eleições do CA

 de 20 a 28 de fevereiro
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CHAPA 1010
VISITA AS
UNIDADES

CHAPA 1010
VISITA AS
UNIDADES

Tivemos um dia produtivo em 
Campos de Goytacazes abordando 
os petroleiros e petroleiras que 
estavam embarcando nas 
plataformas do Norte 
Fluminense, no ultimo dia 03.

Receptividade muito boa das 
pessoas que deram sugestões, 
fizeram elogios, denúncias e 
propostas para o nosso mandato.

No início da manhã do dia 11 de 
fevereiro, o Conselheiro de 
Administração da Petrobrás e 
candidato à reeleição, Deyvid 
Bacelar, o coordenador da FUP, 
Zé Maria Rangel e os diretores do 
Sindipetro-ES, participaram de 
um ato em memória a morte de 
nove companheiros na explosão 
da Plataforma Cidade de São 
Mateus, que também deixou 26 
feridos e 39 traumatizados.

Deyvid Bacelar da dupla 1010 no 
CA da Petrobrás, visitou na 
manhã do dia 12, com o apoio 
do Sindipetro MG, a Refinaria 
Gabriel Passos, em Betim, Minas 
Gerais.

No dia 23 de janeiro, Deyvid 
Bacelar e Bob Ragusa, realizaram 
panfletagem e tiraram dúvidas 
dos trabalhadores sobre o CA na 
REPLAN, maior refinaria em 
produção de derivados do país.

Mesmo sofrendo problemas para 
acessar as unidades da empresa, em 
respeito aos petroleiros (as), Deyvid 
Bacelar, da dupla 1010, visitou a 
RLAM, as Estações de Campos 
Terrestres de Candeias, Taquipe, 
Araçás e na Sonda Convencional 
105 (SC-105) - última sonda própria 
da Petrobrás em atividade no 
estado, no dia 24 de janeiro.

Em 25 de janeiro, passamos 
pela Refinaria Landulpho Alves 
(São Francisco do Conde) e 
bases de Candeias e Taquipe, 
durante o dia e a noite 
jantamos com os operadores 
que estavam em regime de 
sobreaviso e de turno da base 
administrativa da Petrobrás em 
Araçás, Norte da Bahia.
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Segundo turno das eleições do CA

 de 20 a 28 de fevereiro

Na manhã de 02 de fevereiro, 
Deyvid Bacelar esteve na 
REDUC/RJ, com outro 
Conselheiro de Administração 
da Petrobrás e membro do 
Comitê de SMS, para fazer uma 
análise preliminar do acidente 
que causou a morte do técnico 
de operação Cabral. 

A Refinaria Abreu e Lima 
(RNEST), em Ipojuca, 
Pernambuco, recebeu no sábado 
(13/02), a visita do Conselheiro 
de Administração da Petrobrás, e 
candidato à reeleição, Deyvid 
Bacelar, que aproveitou o 
segundo turno da eleição do CA 
para percorrer as bases e 
esclarecer as dúvidas dos 
trabalhadores (as). O Sindipetro 
PE/PB apoiou a visita.

No dia 15 de fevereiro, a 
campanha da Juventude e 
Experiência no CA da Petrobrás, 
realizou panfletagem na entrada 
da RLAM, pedindo o apoio para 
os trabalhadores no segundo 
turno, com a presence dos 
companheiros Agnaldinho, 
Rosângela Maria e João Veneno.

Fizemos uma excelente visita 
ao CENPES, conhecendo 
pessoas e entendendo a 
importância desse Centro de 
Pesquisa ter interação com as 
diversas áreas de negócio da 
Petrobrás. Desenvolvimento de 
conhecimentos, pesquisas e 
novas tecnologias que fazem a 
Estatal ser reconhecida em 
todo o mundo como uma 
empresa que promove 
inovações tecnológicas para a 
indústria de energia mundial.

O conselheiro e candidato à 
reeleição ao CA da Petrobrás, 
Deyvid Bacelar, panfletou na 
manhã do dia 27 de janeiro, 
em frente do Edifício Senado, 
no Rio de Janeiro. Logo após, 
participou de uma reunião 
ordinária do Conselho de 
Administração da Petrobrás.

Na visita, os dois foram 
acompanhados pelo Diretor 
do ABAST, Gerente Executivo 
do Refino, Gerente Geral de 
SMS do Corporativo e Gerente 
Geral de SMS do ABAST, além 
do corpo gerencial da REDUC 
(GG, TE, MI, IE e SMS).

Bastante comovido com a 
morte do trabalhador, por 
negligência da empresa, 
Deyvid ressalta que espera 
ajudar, de alguma forma, para 
que fatos como esse nunca 
mais voltem acontecer com 
quem quer que seja e em 
nenhum lugar da empresa.  
Ele chama a atenção da alta 
administração da 
Petrobrás/CA, para assumir 
reais compromissos com o 
tema SMS.
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ALÉM DESSES APOIADORES E OUTROS CANDIDATOS
DO PRIMEIRO TURNO, A CHAPA 1010 TEM O APOIO DA

E SEUS 13 SINDICATOS FILIADOS

Segundo turno das eleições do CA

 de 20 a 28 de fevereiro

“Declaro o meu apoio ao Deyvid 
Bacelar, por ser a melhor opção para o segundo 

turno do Conselho de Administração da 
Petrobras, em detrimento da candidata patronal 

que está disputando essa eleição. Vivemos um 
momento crítico na Petrobras e precisamos ter um 

candidato do trabalhador ocupando todos os 
espaços pra gente combater a privatização e esse 

plano de desinvestimento que não é a melhor 
saída para a nossa empresa. Abraço a todos e 

conto com o apoio de vocês”.

Adaedson Costa
TÉCNICO DE OPERAÇÃO DS RPBC

COORD. GERAL DO SINDIPETRO LP
3° COLOCADO NO 1° DA ELEIÇÃO DO CA

“O Grupo Unidade Para Lutar decidiu apoiar à 
chapa 1010, pois o candidato Deyvid Bacelar é 

classista, sindicalizado, tem apoio da FUP (com 
quem temos fraternas divergências) e tem o 

compromisso de defender a lei dos movimentos 
sociais, atualmente em tramitação no Senado 

Federal.  O momento que atravessamos é de total 
risco para o destino da Petrobrás, dos 

trabalhadores e da própria democracia brasileira. 
Nossa luta tem de ser racional e ardorosa”. 

Grupo Unidade para Lutar: Emanuel Cancella, 
Edison Munhoz, Carlos Augusto Espinheira, 

Marco Antonio, Francisco Soriano, Jose Maria, 
Fernando Leal, Helio Cunha

Grupo Unidade para Lutar
SINDIPETRO RJ

“Um dos motivos que a gente tem que 
apoiar o Deyvid é a maneira de 

atuação dele na defesa do trabalhador, além do 
trabalho que realiza, defendendo a posição dos 

empregados da Petrobras”. 

Epaminondas Pio
ENGENHEIRO DE EQUIPAMENTOS - RLAM

53 ANOS DE PETROBRAS

“Conheci o Deyvid Bacelar no exercício 
do seu mandato de Conselheiro 

Representante dos Empregados da Petrobras. 
Aprendi a admirá-lo pela sua atuação, coerência e 

principalmente disposição de luta. Voto no 
companheiro Deyvid e apoio a sua reeleição”.

Severino Almeida
PRESIDENTE DA CONTTMAF E DO SINDMAR

37 ANOS DE PETROBRAS

“Apoio Deyvid porque confio nele, sua 
forma de agir é transparente e ele tem 
posicionamento claro de representação. 

Deyvid tem a força da juventude com prudencia 
sábia. Ele não promote o que não pode fazer.

É um líder que exerce o diálogo à exaustão com 
grande habilidade e por isso é respeitado, admirado 

e tem a confiança dos seus representados”.

Alexandre Gomes
ENGENHEIRO DE EQUIPAMENTOS SÊNIOR - RLAM

Nessa nova fase da eleição do CA eu 
vou repetir o meu voto na chapa 1010, 

porque eu confio no trabalho.
Deyvid Bacelar é uma pessoa extremamente 

comprometida com a defesa dos interesses dos 
trabalhadores, não tenho duvida que ele vai 

continuar trabalhando em prol da categoria e 
também assumindo posições favoráveis a 

Petrobras, como empresa de responsabilidade 
social que ela é. Eu aconselho a todos a votarem 

em Deyvid Bacelar e Bob Ragusa.

Ricardo Santana
ENGENHEIRO DE EQUIPAMENTOS - RLAM

“Apoio a chapa 1010 com a certeza 
que Deyvid vai fazer um bom trabalho 

na frente do Conselho de Administração e 
acredito que os trabalhadores devam votar no 

nosso companheiro, que é uma pessoa que 
trabalha muito, não só pela área de petroléo, mas 

pelos petroleiros. Um abraço”!

Marco Amigo
PRESIDENTE DO CREA-BA E

ENGENHEIRO DA PETROBRAS

"Companheiros mais do que nunca 
precisaremos de pessoas envolvidas 

com a defesa do Sistema Petrobrás e o mais 
importante, a união dos petroleiros. Devemos 

apoiar companheiros com históricos de lutas em 
favor da classe trabalhadora e da empresa, por 

isso, meu voto e apoio no segundo turno para o 
CA será no companheiro Deyvid Bacelar e peço a 

todos que o apoiem, lembre-se que esse é um 
momento de união os nossos inimigos são 

outros, façamos essa reflexão. Obrigado"

Henrique Rabelo
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

DA PETROBRAS - LUBNOR

APOIOSAPOIOS

CNM/

CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS
METALÚRGICOS


