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COMEÇA A CAMPANHA DO ACT 2011/2012 
É HORA DE LUTAR PELAS REIVINDICAÇÕES DA NOSSA PAUTA HISTÓRICA

PETROLEIRO,SINDICALIZE-SE!
PARA FORTALECER A LUTA E AVANÇAR NOS DIREITOS

Ao mesmo tempo em que o Go-
verno apresenta recorde de arreca-
dação e a Petrobrás novos recordes 
de lucro, o ministro Guido Mantega 
deu uma declaração que mostra, 
claramente, a intenção de jogar nas 
costas da classe trabalhadora a con-
ta pela recessão internacional que 
se anuncia: “para enfrentar a crise 
mundial”, o Governo deixará os tra-
balhadores da Petrobrás, BB, Caixa, 
Infraero e Correios sem aumento real 
de salário. A orientação, válida para 
2011 e 2012, já foi dada aos dirigen-
tes das estatais que, obviamente, fa-
rão de tudo para agradar ao patrão.

Caso os trabalhadores respondam 
à medida com mobilizações, o go-
verno já deixou claro em entrevistas 
à grande imprensa que vai “comprar 
a briga”. É neste cenário, de novos e 
profundos ataques aos trabalhado-
res, que a categoria petroleira inicia 
sua campanha pela pauta histórica 
de reivindicações. 

Por isso, o caminho para um  ACT 
2011/2012 vitorioso passa obrigato-
riamente por uma forte mobilização 
da categoria, com unidade de ação. 
Ou seja, com calendário unificado de 
lutas e mesa única de negociação.

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
A FNP reivindica: 17% de aumen-

to, sendo 7% com base na inflação 
acumulada dos últimos 12 meses 
(IPCA) e 10% referente à produtivi-
dade; piso salarial para os petrolei-
ros de nível superior; o equivalente 
a 66% do que recebem os engenhei-
ros para os empregados de cargo 
técnico; que o menor salário base 
praticado na Petrobrás seja o salário 
mínimo do DIEESE (R$ 2.212,66); fim 
da tabela congelada dos aposenta-
dos, revisão de todo PCAC, ATS pós 
30 anos, incorporação do RMNR, 
com Periculosidade pra Valer, dentre 
outros.

Nas cláusulas sociais, a FNP defen-
de que não sejam assinadas cláusu-
las que penalizam os trabalhadores, 
impostas pela Petrobrás de forma 
unilateral, como as cláusulas 49, 50 e 
69, sendo a última a responsável por 
legitimar demissões políticas. Tam-
bém foram aprovadas outras bandei-
ras históricas como a defesa da AMS 
100% custeada pela Petrobrás, com 
inclusão dos pais; único plano na 
Petros para todo sistema Petrobrás, 
com Plano Petros BD para Todos e o 
cancelamento da Repactuação.

TABEL A COMPAR ATIVA ENTRE AS C ATEGORIAS

Argumento usado pelo governo para negar aumento real é de que a categoria 
petroleira foi contemplada durante os oito anos da gestão do presidente Lula 
com reajustes salariais e melhorias na carreira. A simples tabela acima mostra 
que essa justificativa é uma grande falácia.

A Federação Nacional dos Petro-
leiros (FNP) aprovou durante seu últi-
mo congresso, realizado em São José 
dos Campos, um Plano de Ação para 
o Acordo Coletivo de Trabalho. Uma 
das principais tarefas desse plano 
será a construção de uma mesa de 
negociação com os 17 sindipetros e 
calendário de mobilizações unifica-
do para a campanha reivindicatória.

A FNP está disposta a formar um 

Comando Nacional, independente 
da FNP e FUP, que reúna as entidades 
sindicais para conduzir a campanha 
do ACT e construir a unidade nacio-
nal da categoria. 

Sabemos que até o momento al-
guns sindicatos da outra federação, 
como os sindipetros do Rio Grande 
do Norte e da Bahia, estão dispostos 
a buscar esta unidade, mas é preciso 
que todos tomem essa iniciativa.

CONSTRUINDO A UNIDADE NACIONAL
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Sindipetro-LP inaugura sala de 
entretenimento Vasco Oscar Nunes

Petrolino mete bronca
POLÍTICA
Os verdadeiros divisionistas
A outra federação adora chamar os sindica-
tos da FNP de divisionistas, mas na hora H 
quem dá pra trás e divide a categoria são 
eles. Na reunião convocada pela empresa 
pra apresentar o Plano Estratégico da Pe-
trobrás, teve um iluminado que ficou indig-
nado ao ver que a reunião seria com os 17 
sindipetros. Ficou tão brabo que se recusou 
a permanecer na mesa e saiu da sala em 
protesto. Oras, o que acontece? Tinha algu-
ma conversa em particular com os amigos-
gerentes? Queria pedir uma boquinha?

RPBC
Perdendo os sentidos
Na UTE Euzébio Rocha o que não vai faltar 
é petroleiro com aposentadoria especial. É 
isso o que vai acontecer se a empresa não 
der um jeito no barulho insuportável que 
a rapaziada tem que aguentar por erro no 
projeto. Até a Cetesb já autuou a termelé-
trica, mas pelo jeito não fizeram nada até 
agora. Demorou pra colocar um silenciador 
nessa turbina, senão a turma vai ficar surda 
desse jeito. Ajuda aí, pô!

“O resto é acerto”
Tá explicado de onde a empresa tira dinhei-
ro pra investir tanto em publicidade. É do 
bolso do peão, principalmente das horas 
extras que ela não paga. Na refinaria, tá as-
sim. O camarada é convocado na folga dele 
pra fazer o curso de EOR (Equipe Organiza-
cional de Resposta), fica um montão de ho-
ras à disposição da empresa, mas o gerente 
só quer pagar oito horas. Mas e o resto? 
“Ahhh, o resto é acerto”. Tá de brincadeira. 
Tem que pagar, rapá!

ALEMOA
Demanda mais que antiga
No ano passado, lá pro mês de agosto, eu 
denunciei que a Engmopol estava parada, 
às moscas. É, gente, dei uma passada na 
área e a coisa continua do mesmo jeito. 
Sem solução, num estado lastimável. Com 
isso, já vai pra mais de um ano fora de ope-
ração, sem manutenção. O meio ambiente 
“agradece”.

TEBAR

Tem gata pisando na bola
Tem terceirizada no terminal que, pelo jei-
to, acha que ali é terra de ninguém. Não tá 
pagando adicional de periculosidade pra 
rapaziada. E não adianta a Transpetro se 
fingir de desentendida, porque ela tem que 
resolver isso daí o quanto antes.

Continua ruim
A AMS no Litoral Norte é igual doença 
crônica. Não melhora nunca e parece que 
vai ser assim pela eternidade. Em São Se-
bastião, tem um CDI do lado do maior ter-
minal da América Latina, mas só pra variar 
contempla apenas aqueles exames bem 
simples. Quando o companheiro precisa de 
um mais sério, não liberam.

Cansei
Tô cansado das soluções encontradas pela 
Transpetro pra aquele fedor que já se alas-
trou quase por toda a cidade. A água do 
terminal continua sem tratamento adequa-
do e a empresa pensa que vai me enganar 
com medida paliativa. Chega, não dá mais 
pra esperar. O mau cheiro tá cobrindo São 
Sebastião! 

UO-BS - 
Plataformas
É mentiroso
Tem gerente mentiroso falando 
pra rapaziada de Mexilhão que 
o Sindipetro-LP é contra o turno 
pro pessoal da manutenção. Men-
tira! O Sindicato sempre defen-
deu o turno pra manutenção, 
inclusive como medida de 
segurança. Que fique bem 
claro.

Tá virando rotina
Mais um incidente grave por 
erro de projeto. Dessa vez a li-
nha de produção do Campo de 
Lagosta, com mais de 30”, se des-
locou, arremessando grampos 
de fixação pra longe e provo-
cando um forte estrondo. O 
relatório da empresa aponta 
que além do erro de projeto, 
falta treinamento adequado pra equipe. 
Até quando o lucro estará acima da segu-
rança?

UO-BS - Edisas
CIPA de cúpula
A UO-BS tá caprichando na organização 
das cipas. Depois de um iluminado can-
celar uma reunião de CIPA em Mexilhão 
por “falta de quórum”, agora resolveram 
fazer uma CIPA de cúpula no Edisa-B. Só 
estavam presentes o presidente, o vice-
presidente e o secretário, sendo que o úl-
timo nem da CIPA é. Pra piorar, ainda tive-
ram a brilhante ideia de fazer reuniões em 
um laboratório, onde o acesso é restrito e 
cheio de frescura. Até o representante do 
sindicato tentaram barrar, inventando um 
monte de autorização. Por isso, fica o reca-
do: reunião de CIPA tem que ser em espa-
ço aberto pro trabalhador e com todos os 
cipistas presentes. Se não der pro titular ir, 
tem que garantir a presença do suplente. 
Vamô corrigir isso daí.

UTGCA
Retaliação? 
O Sindicato fez tudo nos conformes. Pediu a 
liberação dos petroleiros de base que iriam 
pro V Congresso da FNP e, até então, tava 
tudo certo. Mas eis que a empresa resolveu 
colocar o código “falta não justificada” para 
três trabalhadores (dois da UTGCA e um de 
Alemoa) que estiveram em SJC, entre sex-
ta-feira e domingo (19 a 21 de agosto). Tá 
errado! Pra mim, isso tá cheirando a retalia-

ção. Postura anti-sindical a essa altura do 
campeonato, é demais. Ainda mais com 
o histórico da UO-BS, que não é nada 
bonito. 

Major H2S
Tem cara metido a chefe na UTG-
CA feliz da vida. Foi promovido. 
Se antes já estava todo pomposo 

com o cargo de Capitão Benzeno, 
agora que vai ficar com o ego in-
flado. Afinal, passou a ser o Major 
H2S. Segundo o Major, as medi-
ções de H2S e Benzeno são feitas 
na origem (Mexilhão). E se na ori-
gem não acusar nenhum proble-
ma, não precisa ser feito nada na 
UTGCA. Mas e a linha, que pode 

ter resíduo de contaminante, 
cara pálida? Ahh, pra ele, deve 
ser mero detalhe, porque agora 

só está presta atenção na estrelinha 
de Major que ganhou pra colocar no peito.

Bola de cristal
Acho que nesse ACT o pessoal de Caraguá 
vai ter que reivindicar uma bola de cristal. 
Ou, então, que se crie o cargo sênior de 
Vidente. Só assim pra rapaziada satisfazer 
os pedidos de um gerente que tá exigindo 
que a galera avise quando for ficar doente. 
É, isso mesmo. Agora, você tem que avisar 
quando for se afastar. Ele chama o traba-
lhador que faltou por motivo de saúde e 
cobra por que ele não avisou antes. Nada 
mais justo. “Daqui a uma semana vou pe-
gar uma gripe daquelas. Já fica esperto!”.

Acessibilidade é luxo...
Dessa vez foi de lascar. Soltaram que a UTG-
CA não é shopping para ter acessibilidade 
para cadeirantes. Essa conversa toda surgiu 
porque trabalha na unidade um compa-
nheiro portador de necessidades especiais. 
O que sei é que se o GG da UTGCA precisas-
se usar cadeira de rodas, eles resolveriam a 
pendência rapidinho.

...E comer sentado também
Os terceirizados do Laboratório da UTGCA 
têm passado um aperto danado! Os com-
panheiros têm que comer em pé e com 
a quentinha na mão porque no local não 
existe cozinha. Essa situação é muito dura 
de engolir! Acho que está na hora de ser re-
solvida porque, caso contrário, vou come-
çar a azedar as coisas.

Emissão de PT virou brinquedo
O pessoal está tendo que emitir PT em talo-
nário sem numeração como se fosse papel 
de rascunho. A emissão de PT é coisa séria 
e assegurada pelo Ministério do Trabalho. 
Vamos arrumar essa bagunça.

Terceirizando
Tô sabendo que a empresa tá terceirizando 
a Operação da unidade. Pelo o que eu sei é 
na área de carregamento  da C5+.

Frankstein apela pra democracia
O Pelego Frankstein está afoito pela de-
mocracia. Depois de pelegar na greve de 
23 dias, ficou chateado porque eu botei 
a boca na trombone. Ué, e a liberdade da 
expressão? Daqui a pouco, se dá poder, o 
Pelego Frankstein vai virar Pelego Kadafi.
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A Sala de Entretenimento Vasco Os-
car Nunes, na sede do Sindipetro-LP, que 
recebeu este nome em homenagem ao 
companheiro Vasquinho, está disponível 
a todos os seus associados - ativa, apo-
sentados e pensionistas.

Para usufruir de mais esse benefício 
proposto pelo sindicato, é só apresen-
tar a carteirinha de sócio do Sindicato 
no Departamento de Aposentados e 
Pensionistas (DAP) – setor responsável 

por liberar o uso dos acessórios da sala. 
O espaço conta com TV LCD de 50’ para 
sessões de filmes, mesas para dama, xa-
drez e carteado, além de uma mesa de 
snocker oficial.

A Sala de Entretenimento, foi inau-
gurada no dia 23 de agosto, com grande 
presença da categoria que fizeram uso 
das mesas de jogos e TV. O horário de 
funcionamento é de segunda a sexta-
feira das 8h00 às 17h30.
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Já tem data prevista a assem-
bleia que elegerá a nova direção 
(2011/2014) da Associação Bene-
ficente e Cultural dos Petroleiros 
(ABCP), entidade responsável por ge-
rir o Fundo de Assistência Financeira 
aos Associados, o Fundo de Greve.

De acordo com o calendário orga-
nizado pelo Sindipetro-LP, a assem-
bleia deve ocorrer no dia 14 de outu-
bro, uma sexta-feira.

Ainda segundo o calendário, a 
abertura para inscrições de chapas 
acontecerá no dia 26 de setembro e 
segue até o dia 5 de outubro.

A Diretoria da ABCP será formada 
por seis membros (presidente, vice-
presidente, 1º secretário, 2º secre-
tário,  1º tesoureiro, 2º tesoureiro). 
O Conselho Fiscal terá em sua com-
posição oito membros, sendo dois 
aposentados, dois representantes 
da RPBC, um representante de São 
Sebastião, um representante dos ter-
minais Transpetro, um representan-
te da UO-BS e um representante do 
Sindipetro-LP).

A posse da nova diretoria está 

marcada para ocorrer no dia 1º de 
dezembro.

CANDIDATOS
Poderá se candidatar todo asso-

ciado que, na data da assembleia, 
tiver no mínimo 18 (dezoito) meses 
de participação nos quadros da Asso-
ciação. Ou seja, todo sócio admitido 
até 14/05/10 (art. 23 § 4º Estatuto da 
ABCP) e que estiver em dia com as 
mensalidades sindicais definidas em 
assembleia (Art. 4º, item D) do Estatu-
to da ABCP. É importante lembrar que 
não podem se candidatar para a dire-
toria trabalhadores que estejam exer-
cendo o cargo de dirigente sindical.

ELEITORES
É considerado eleitor todo asso-

ciado que, na data assembleia, tiver 
no mínimo 6 (seis) meses de contri-
buição. Ou seja, todo sócio admiti-
do na Associação até 14 de maio de 
2011 (art. 23 § 5º Estatuto da ABCP). 
Aos eleitores também é necessário 
estar em dia com as mensalidades 
sindicais.

INTRANSIGÊNCIA

Sindipetro-LP fecha calendário 
eleitoral que definirá nova gestão
Data prevista para realização da Assembleia 
que elegerá nova diretoria é 14 de outubro

RPBC impõe limite para troca de horários nos Turnos
Além de intransigente, medida prejudica rotina e ambiência dos trabalhadores afetados por essa mudança

Sem qualquer justificativa, a ge-
rência da RPBC implantou em julho 
uma medida que alterou – signifi-
cativamente e para pior – a rotina e 
ambiência dos petroleiros que tra-
balham nos grupos de turno da re-
finaria. 

A empresa está impondo um sis-
tema de cotas inédito para as trocas 
de horário realizadas entre os em-
pregados que operam neste regime. 
Agora, há um limite para o trabalha-
dor que precisa alterar, uma vez ou 
outra, a sua escala de trabalho. 

Aos universitários são reservadas 
seis trocas e aos demais trabalhado-
res são reservadas quatro trocas, o 
que por si só já configura uma atitu-
de discriminatória da empresa com 
uma parcela dos petroleiros atingi-
dos por esta mudança. 

Empregados que estudam cursos 
técnicos ou que tenham qualquer 
outro compromisso saem perden-

do nesta matemática desigual da 
companhia. Além disso, aquele que 
realiza uma troca em solidariedade 
a outro companheiro também tem 
sua cota negativada. Soma-se a isso 
o fato de que, para respeitar o inter-
valo de 11 horas entre as jornadas, 

cria-se um ciclo vicioso em que mui-
tos petroleiros “queimam” duas ou 
até mesmo três trocas para cobrir a 
ausência de um companheiro.  

CAPRICHO GERENCIAL
Uma vez que a empresa não apre-

sentou qualquer argumento para 
esta mudança, restringindo-se a in-
sinuar que a troca de horários sem 
limites era uma benesse concedida 
pela gerência aos empregados, a im-
pressão deixada é que esta medida 
é puro capricho gerencial. Uma ou-
tra hipótese, não menos absurda, é 
de que o objetivo (não declarado) 
seria facilitar a vida do Compartilha-
do, setor que ficou responsável pelo 
stiff dos empregados, mas que não é 
nada familiarizado com esse sistema 
de trocas.

Diante desse cenário, extrema-
mente caótico e totalmente desne-
cessário, uma vez que a ausência 
de limite não interfere na produção 
da refinaria, é urgente que a empre-
sa recue e admita o fracasso dessa 
medida intransigente. Antes dessa 
grande lambança não havia nenhum 
limite e, principalmente, nenhuma 
dor de cabeça.

ABCP

Sindicato arranca da RPBC prazo de 
45 dias para definir situação do setor

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Decisão ocorreu em Mesa redonda na 
Delegacia Regional do Trabalho de Santos

No último dia 5 de setembro, Sin-
dipetro-LP e RPBC participaram de 
uma mesa redonda na Delegacia Re-
gional do Trabalho, em Santos, para 
discutir o projeto desenvolvido pelo 
Corporativo da Petrobrás para a Ma-
nutenção Industrial (Mecânica, Ins-
trumentação, Elétrica, Caldeiraria) da 
refinaria. Pelas informações divulga-
das até agora pela companhia, o que 
acontecerá na prática por meio deste 
plano é a redução do quadro de em-
pregados do setor e, por consequên-
cia, sua completa terceirização.

As atividades, que até agora são 
desenvolvidas por trabalhadores pri-
meirizados, passariam a ser executa-
das por trabalhadores de empresas 
contratadas. Aos trabalhadores ‘cra-
chá verde’ restaria apenas a função 
de fiscalizar o trabalho executado 
pelos terceirizados.

Contrário à esta medida, toma-
da unilateralmente pela companhia 
e num período em que a RPBC está 
em plena expansão, o Sindipetro-LP 
solicitou mesa redonda com a com-
panhia justamente por entender que 

este projeto irá gerar uma situação 
de constante insegurança, uma vez 
que profissionais inexperientes e 
com alta rotatividade, assumirão ta-
refas desenvolvidas por petroleiros 
‘velhos de casa’, que possuem larga 
experiência na função.

AGORA TEM PRAZO
Com base no debate travado du-

rante a mesa redonda, foi estipulado 
um prazo de 45 dias para que a em-
presa – após negociação entre Sindi-
petro-LP e Corporativo – apresente 
uma resolução. Para o Sindicato, o 
desfecho correto é que a empresa ga-
ranta que o setor continuará primeiri-
zado. Em outras palavras, que o qua-
dro não seja reduzido. Mesmo que 
haja transferência e/ou promoção de 
empregados da Manutenção Indus-
trial para outras unidades, o Sindicato 
exige que o número de vagas atuais 
seja mantido. 

Esta reivindicação visa justamente 
para barrar mais uma tentativa de im-
por a terceirização “à galope” de um 
setor estratégico para a companhia.
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Petrobrás quer maquiar ausência de médicos 
em plataformas com ‘telemedicina’
A luta apresentada pelo jornal A 

Tribuna da última quinta-feira 
(25/08) como mais uma maravi-

lha tecnológica, a ‘telemedicina’ – téc-
nica utilizada por países europeus para 
atendimento médico a populações de 
vilarejos distantes – está sendo implan-
tada pela UO-BS para compensar de 
maneira rasteira a ausência de médicos 
nas plataformas.

Ainda em fase de testes para a Pla-
taforma de Mexilhão, essa ferramenta 
oferece ingredientes que os aficionados 
por tecnologia consideram indispensá-
veis. Televisões de alta definição com a 
capacidade de transmitir – em tempo 
real – o atendimento prestado aos pa-
cientes. O único problema, talvez um 
mero detalhe para as gerências, é que o 
médico não está na plataforma, mas em 
uma sala com ar condicionado no pré-
dio da UO-BS, na Avenida Conselheiro 
Nébias. Obviamente, a quilômetros de 
distância do local de atendimento. Na 
plataforma, para atender uma centena 
de petroleiros expostos diariamente a 
acidentes de trabalho, está disponível 
um único enfermeiro.

A Petrobrás apresenta este serviço 
como um grande avanço. Afinal, atual-
mente as consultas médicas são realiza-
das por meio de videoconferências en-
tre a base em Macaé, no Rio de Janeiro, 
e as unidades em alto-mar. Entretanto, 
o que aparentemente parece ser um 
progresso, permanece sendo um pa-
liativo cujo significado é a reafirmação 
da política de precarização do trabalho 
imposta pela Petrobrás à revelia da ca-
tegoria e dos sindicatos.

É um absurdo que a maior empresa 
do País e a 4ª maior do Mundo no ramo 
de energia, responsável por bater re-
cordes em cima de recordes, se negue 
a implantar medidas que garantam 
– concretamente – a saúde dos traba-
lhadores. A Petrobrás tem plenas con-
dições de garantir, conforme reivindica 
Sindipetro-LP e Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP), a presença de uma 
equipe médica a bordo, assim como 
de uma equipe de brigada reserva para 
garantir a segurança dos embarcados 
em casos de emergência.

O Sindipetro-LP é contrário a esta 
medida, pois sua função não é aperfei-
çoar o atendimento médico, mas redu-
zir custos. Esse serviço não tem a míni-
ma condição de substituir a presença 
de profissionais de saúde embarcados 
nas plataformas. É necessário inverter 
esta lógica e corrigir a enorme defasa-
gem que existe no quadro de médicos 
do trabalho na Petrobrás. E isso se faz 
com a abertura de concursos públicos, 
com a convocação imediata dos con-
cursados aprovados. Hoje, a grande 
maioria dos médicos é terceirizada, 
o que expõe a completa ausência de 
prioridade da empresa quando o as-
sunto é a preservação da vida dos tra-
balhadores.

Por fim, causa surpresa a omissão 
de informações importantes. Na maté-
ria veiculada pelo jornal A Tribuna, não 
é citado que a plataforma vive um pro-
blema crônico de superlotação, pro-
blema responsável – inclusive – por 
impedir a presença de um personal 
trainer na plataforma para monitorar 

as atividades físicas dos trabalhadores. 
Também não foram citados os inú-
meros transtornos enfrentados pelos 
trabalhadores embarcados – tanto de 
Mexilhão quanto de Merluza – no Ae-
roporto de Itanhaém, que carece de 
infraestrutura adequada para impre-
vistos como atrasos de voos.

Enquanto estampa nos jornais mi-
lagres tecnológicos, a UO-BS escor-

rega no cumprimento de obrigações 
básicas. Até agora o Sindicato aguarda 
o relatório da varredura solicitada para 
diagnosticar possíveis casos de leuco-
penia nas plataformas e UTGCA, uma 
vez que a “descoberta” de benzeno 
nessas unidades foi um tanto tardia. 
Por essas e outras que cabe ao Sindica-
to mostrar à sociedade que nem tudo 
o que parece é.

Reprodução de matéria publicada em A Tribuna, na edição de  25 de agosto

Vote nas chapas 23 e 31 nas eleições da Petros 
Durante o V Congresso da Federa-

ção Nacional dos Petroleiros, uma das 
prioridades apontadas pelos petrolei-
ros presentes é eleger os candidatos do 
CDPP nas eleições dos conselheiros da 
Petros, que acontece entre os dias 16 e 
29 de setembro.

Com base nesta tarefa, é importante 
que cada petroleiro e todos os sindi-
catos da FNP se transformem em mul-
tiplicadores durante a campanha. Os 
participantes têm que incorporar esta 
tarefa, reconstruindo a unidade dos tra-
balhadores para manter a Petros para a 
categoria.

É extremamente importante que os 
participantes e assistidos defendam os 
candidatos dos trabalhadores aos Con-
selho Fiscal e Deliberativo escolhidos 
pelo CDPP (Comitê de Defesa dos Par-
ticipantes da Petros). Lembrando que 

para o Conselho Deliberativo vota-se 
em apenas uma Chapa.

PROGRAMA DAS CHAPAS
Trabalhar pelo aperfeiçoamento dos 

planos de benefícios, sem prejudicar 
os direitos coletivos. Manutenção, ir-
restrita, dos direitos adquiridos dos ati-
vos e assistidos. Fiscalizar a gestão dos 
patrimônios individuais, bem como dos 
coletivos e solidários, visando o cumpri-
mento dos compromissos assumidos 
com os participantes. Lutar para man-
ter o caráter previdenciário da Petros.

Defesa intransigente dos direitos 
dos participantes dos planos em reti-
rada de patrocínio. Defesa dos direitos 
de todos os participantes

(repactuantes ou não) do Plano Pet-
ros do Sistema Petrobrás e do Plano 
Petros 2. A Petros É Nossa!

CLARCKSON NASCIMENTO
Sergipano, 54 anos, formado em Ciências 
Contábeis. Está na Petrobrás desde 1978. 
Trabalha como técnico de contabilidade. 
É dirigente sindical da Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) para unir novos e anti-
gos, ativos e aposentados. A Petros É Nossa!

CONSELHO DELIBERATIVO 23

CONSELHO FISCAL 31

MARCOS ANDRÉ
Marcos André dos Santos, 37 anos, com 5 
anos de Petrobrás, trabalha como técnico de 
suprimento. É participante do Plano Petros 
2. Diretor do Sindicato do Ramo Químico e 
Petroleiro (BA), luta contra o sindicalismo 
pelego da FUP.

EPAMINONDAS MENDES
Admitido na Petrobrás em 1957, participan-
te fundador da Petros, aposentou-se em 
24/08/1979. É dirigente da Astape–BA. Em 
1957, fez vários cursos patrocinados pela 
Petrobrás. Diplomou-se em Técnico de Má-
quinas e Motores através da Escola de Enge-
nharia Eletromecânica da Bahia. É teólogo, 
pela Faculdade de Teologia Charisma Bahia.

EMÍDIO REBELO FILHO
Bcharel em Direito e técnico em Contabili-
dade; ingressou na Petrobrás em 1956 como 
auxiliar de escritório, na Renor, ocupou to-
das as funções administrativas. É graduado 
em Administração e Relações Humanas pela 
FGV (RJ). Na Renor, chefiou diversos setores. 
É fundador da Petros, tendo ingressado em 
06/02/1970. Representa a AmbepBelém.


