
CHAPA 2: COMPROMISSOS COM PETROLEIROS, NÃO COM GERENTES E RH

Chapa2: compromissos com a

categoria para mudar o Sindicato
Proposta de pôr fim à divisão e ao ‘sindicato fraco e chapa-branca’ para resgatar a

força do Sindipetro é bem recebida pelos petroleiros

A possibilidade de apostar na
unidade, na mudança e na eleição de
uma diretoria sem vínculos com o
governo ou o RH da empresa está
ganhando o apoio de cada vez mais
petroleiros, cansados da divisão,
das baixarias e do sindicalismo cha-
pa-branca da atual gestão.

Mais do que a união das opo-
sições, que nas eleições passadas,
em chapas separadas, tiveram
mais de 50% dos votos, defende-

Ganho Real é

no salário

básico!

Uma das principais
armas do RH da Petrobrás é a política
de remuneração variável. O salário bá-
sico ficou sem aumento real desde FHC.
E tudo o mais pode ser perdido pelos
trabalhadores a qualquer momento: PLR,
RMNR etc. O projeto do RH da
Petrobrás é vivermos como soldados:
soldo pequeno e não levam consigo as
vantagens acumuladas para a aposen-
tadoria.

A Chapa2 – Oposição Unificada/

FNP assume o compromisso de lutar
por ganho real no salário básico desde o
1º dia de mandato.

Periculosidade

pra valer!

A direção da Petro-
brás nunca resolveu a

questão da isonomia dos novos empre-
gados. E segue sem pagar a pericu-
losidade de forma correta. Já a trans-
formou em VP (vantagem pessoal) e a
última manobra para não pagar a peri-
culosidade chama-se RMNR.

A Chapa2 assume o compro-

misso de lutar pela periculosidade
pra valer.

Fim da Tabela

Congelada dos

aposentados

Com a RMNR, a di-
reção da Petrobrás, com o apoio da FUP
e do Sindiquieto, mantém uma excres-
cência jurídica, que é a Tabela Conge-
lada dos aposentados. Repactuação for-
çada para quem não repactuou. Além
de imoral, ilegal.

É mais uma das ações que o Sindi-
quieto se recusa a dar entrada em favor
dos petroleiros.

A Chapa2 assume o compromis-

so de lutar pela extinção da Tabela
Congelada desde o primeiro dia do
mandato.

mos a unidade e participação de to-
dos os petroleiros para juntos for-
talecermos e resgatarmos o sindi-
cato para a luta.

Vamos juntos ajudar a construir
a verdadeira unidade nacional da
categoria. Vamos juntos trazer o
Sindipetro para todos os petrolei-
ros, sem medo de lutar, de defen-
der nossos direitos e de enfrentar
a direção da empresa para conquis-
tar novas vitórias.

Genóbre, Tedesco (candidato a presidente),
Carapinha, Thalles e Helio Cunha (no detalhe):
alguns dos petroleiros da Chapa2 que representam
aunidade das oposições e a soma da experiência
com a renovação.

Defesa incondicional do monopólio
estatal do petróleo, da Petrobrás e
da Transpetro

Não temos meias palavras, nem duas caras.
A luta em defesa da soberania nacional vai
alavancar as lutas em defesa dos interesses
dos petroleiros. Uma luta complementa a
outra. Somos contra os leilões promovidos
por FHC, Lula e Dilma.

A Chapa2 – Oposição Unificada/FNP
assume o compromisso público de defesa incondicional
do monopólio estatal do petróleo, da Petrobrás e da
Transpetro.

Jurídico atuante, que promova ações
do interesse dos petroleiros

O Sindicato abandonou petroleiros ativos e aposenta-
dos. Com o lema dividir para governar, conseguiu

a execução de algumas ações de turneiros
que estavam paradas há anos sob a gestão

do Cesário, do Maurício e do Fonseca. Mas
não encaminha nada para beneficiar o

pessoal da administração e da manutenção.
Muito menos para os aposentados.  A Chapa2

– Oposição Unificada/FNP assume como com-
promisso público a garantia de um jurídico atento, atuan-

te, eficaz e para todos os petroleiros.

Extinção do
Acordo dos
Desviados do

Turno

Foi verdadeiro tiro no pé dos pe-
troleiros de Caxias o tal Acordo dos
Desviados do Turno. A direção do Sin-
dicato insistiu para assinar algo que
ela dizia que iria ser adotado pela
Petrobrás em todas as bases. Pres-
tou excelente serviço ao RH: prejuízo
para o trabalhador, em especial nas
horas extras, prejudicando direitos ad-
quiridos e indenizações futuras.

A Chapa2 assume o compromis-
so de lutar pela Extinção do Acordo
dos Desviados do Turno desde o pri-
meiro dia do mandato.

Nenhum
diretor do
Sindicato
será Gerente

ou Consultor

O Sindicato/FUP se tornou trampo-
lim para sindicalistas virarem Gerentes
ou Consultores. Não submetem seus
mandatos aos trabalhadores. Apóiam as
gestões que punem os trabalhadores.

Na Reduc, para serem contempla-
dos com cargos gerenciais, apoiaram
uma reestruturação gerencial que re-
tirou a Consultoria de três técnicos de
ponta, reconhecidos e respeitados pe-
los trabalhadores.

A Chapa2 – Oposição Unifi-
cada/FNP assume como compro-
misso público desde já que nenhum
diretor do Sindicato será Gerente ou
Consultor.
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Petroleiros muito bem representados na

Chapa 2 – Oposição Unificada/FNP

DIRETORIA
Adelino Ribeiro Chaves Aposentado

Ademir Lemos SOP

Alcides Souza Lima MI/EE

Armando J. Piccinini Magalhães Aposentado

Carlos Augusto Siqueira Gomes CB/DRT

Carlos Victor Carvalheira MI/EI

Claudio Cesar Franca dos Santos SMS

Cláudio Peçanha da Silva MI/EE

Daniel José Barbosa MI/EI

Davi Santos Chaves Junior EN/PCM

Edson Machado Mendes CB/DCCF

Elizeu Cavalcanti Ribeiro LU/PL1

Erwin Miguez Wick ER/TM

Fernando Silva Dias da Motta Aposentado

Francisco Campos Araujo Filho MI/EE

Genobre Gomes Lima MI/EI

Gileno Barreto de Melo Aposentado

Gunther Sacic Aposentado

Gustavo Maurilo Costa ER

Hélio Ricardo Batista da Cunha CB

Jairo Mello Felippe CB/DCCF

Jerônimo da Silva Menezes Filho SMS

Jorge Alfredo de Souza TE

Jorge Luiz Vidal de Araujo CB/CQ

Jorge Rosa dos Santos MI/EI

José Claudio Lopez Nunez ER/TM

José de Oliveira Barros Aposentado

José Roberto Gonçalves França MI/EE

Luiz Arcenio Sarmento Pinheiro Aposentado

Luiz Geraldo Filgueiras Carapinha CB/DRT

Mauricio Assis SOP

Nazareno Andre de Carvalho ER/TM

Otavio Nascimento da Rosa CB/DCCF

Paulo César Stutz Gomes Aposentado

Paulo Roberto da Silva MI/EE

Pedro Ivo Aposentado

Renato de Andrade Marques ER/TM

Rogério Brandão Pinto CB/CQ

Ronaldo Rodrigues Aposentado

Ronaldo Tedesco Vilardo ER/TM

Rosemar Pisco da Silva MI/EE

Sérgio Alexandre Feliz de Lima LP/PL2

Sergio Vianna da Cunha MI/EI

Thalles Cahon Leopoldo TIC

Ubiratan Ribeiro Soares Aposentado

Vanildo Albuquerque Pereira de Jesus MI-ED

Wanderley da Silva Abreu Jr ER/TM

Washington Luiz Moreira Aposentado

William Neves da Silva                                 IE

Zulmar Batista                           Aposentado

CONSELHO FISCALCONSELHO FISCALCONSELHO FISCALCONSELHO FISCALCONSELHO FISCAL

Rogério

Carapinha

Thalles

Gileno

Helio Cunha

Vanildo

"Convido todos os petroleiros a votar na Chapa2 de 12 a
16 de dezembro. Com o mesmo empenho que temos
lutado nestes anos todos, buscaremos a unificação da
categoria e retomar a força e a capacidade de
mobilização de nosso Sindicato. Sinto-me honrado em
encabeçar esta chapa que unificou os diferentes grupos
da Oposição."

Ronaldo Tedesco, Conselheiro Eleito da Petros

e candidato a Presidente pela Chapa 2.

França

Genobre

Motta

David

Armando

Gunther

Pisco

Daniel

AdelinoW. Chopinho

Gustavo

Zulmar Gileno

Adalmir Ferreira dos Anjos MI/EI

Almir Nogueira Gomes ER/TM

Doarlin Gomes Reis CB/CQ

Fernando César da S. Machado MI/ED

Geraldo Trindade Guerra Aposentado

Chapa2 – Oposição Unificada/FNP

Sindicato forte e de toda a categoria

Gileno Pretestato Ferreira MI-PR/PL

José Walter Feitosa da Mota Aposentado

Leandro Lanfredi de Andrade Transpetro

Maurício Fabiano de Castro Aposentado

Sergio Alves Pereira Aposentado
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Chapa2: Chapa2: Chapa2: Chapa2: Chapa2: Sindipetro com independência praSindipetro com independência praSindipetro com independência praSindipetro com independência praSindipetro com independência pra
defender uma política de segurança de verdadedefender uma política de segurança de verdadedefender uma política de segurança de verdadedefender uma política de segurança de verdadedefender uma política de segurança de verdade

Combater a superexploração e o assédio

na defesa de uma política real de segurança, saúde e meio ambiente

A lógica neoliberal do lucro a
qualquer preço faz com que a
Petrobrás e todas as multinacionais
do petróleo exponham os
trabalhadores e o meio ambiente a
graves acidentes - seja no Golfo do
México, no Campo do Frade ou na
rede pluvial de Caxias.

Em tempos de crise econômica
mundial isso só piora. Os governos
não pensam duas vezes em mandar
a conta da crise para os
trabalhadores, enquanto beneficiam
os que mais lucraram: os grandes
empresários e banqueiros.

E tome achatamento salarial,
ataque a direitos, e aumento do
ritmo e do assédio na produção.
A segurança é esquecida.

Tudo em nome da
produtividade. O lucro vale mais
que a vida. É dever do sindicato
denunciar isso. E travar uma luta
sem descanso para que a segurança
no trabalho e na produção venha
antes de tudo, inclusive do lucro.
Chega de culpar a vítima! Mas para
isso também é preciso ser
independentes dos governos, dos
partidos e dos patrões.

Apoio à Apoio à Apoio à Apoio à Apoio à Chapa 2Chapa 2Chapa 2Chapa 2Chapa 2 defende construção defende construção defende construção defende construção defende construção

da verdadeira unidade dos da verdadeira unidade dos da verdadeira unidade dos da verdadeira unidade dos da verdadeira unidade dos petroleirospetroleirospetroleirospetroleirospetroleiros no país no país no país no país no país

Tedesco fala na assembleia. Os petroleiros da Chapa2 têm
experiência na atuação nas Cipas

Algumas propostas da Chapa2
para questão da segurança no trabalho

“Tenho ligação sentimental com a
Reduc. Lá trabalhei, na U-1250, du-
rante a sua partida, na década de 60.
Sou um dos fundadores do Sindipetro
Caxias e lamento que a FUP esteja à
frente desta entidade. Tenho tido a
honra de estar junto com o compa-
nheiro Ronaldo Tedesco no Conselho

Deliberativo da Petros. Sou testemunha de sua garra e
dedicação à luta dos trabalhadores e dos participan-
tes da Petros.” 

Paulo Brandão - Conselheiro eleito da Petros

“Os companheiros da Chapa 2 têm sido incansáveis

nesta árdua tarefa de reconstrução da unidade

nacional da categoria e já demonstraram que são

de luta. Merecem seu voto”

� Manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos e
troca dos com vida útil
vencida.

� Combater a Subnotificação de
Acidentes

� Fim do Sistema de
Consequência

� Autonomia de Investigação
de Acidentes pela Cipa
conforme Norma
Regulamentadora

� Pela recomposição de efetivo
necessário para um trabalho
seguro

� Contra o Assédio Moral

� Pelo direito à alimentação em
todos os horários, inclusive nas
horas extras

� Pessoal habilitado e treinado
para fazer remoção para o
hospital; médicos no turno

� Lutar por agilidade nas
reformas prediais; Solução do
problema da qualidade da água

� Ampla disponibilização de
Protetor Solar

� Volta do turno na
Manutenção.

Clarckson -
candidato à Petros

pela chapa do CDPP
e dirigente do

Sindipetro AL/SE

FNP, Sindicatos, conselheiros eleitos

da Petros e presidente da AEPET

apóiam a Chapa2 - Fernando Siqueira,

presidente da AEPET (no detalhe) Agnelson
- SINDIPETRO PA AP MA AM FNP

Conselheiro Eleito Petros

Emanuel Cancella
- SINDIPETRO RJ Ademir -

SINDIPETRO SJC

Parrela - SINDIPETRO LP
 Julio Guedes -

presidente da AMBEP

Jurídico:
defender os

petroleiros sem
medo de

enfrentar a
empresa

Os petroleiros podem voltar a ter
um Departamento Jurídico bem estru-
turado, sem interferências políticas
‘plantadas pela empresa’ na condu-
ção das ações. E que atue com fir-
meza e dedicação na defesa de to-
dos os nossos direitos.

É uma das prioridades da Cha-
pa2. O tempo do descuido com ações
que incomodam a empresa ou mes-
mo a recusa em encaminhar novas
ações por certos direitos – caso de
questões ligadas à Petros – podem
ficar para trás. Hoje, muito petrolei-
ro se sente desamparado com esse
Jurídico.

Vamos trabalhar para recuperar
o injustificável atraso nas ações da
RMNR, para superar a negligências,
como a ocorrida em ação da URP,
perdida para 700 companheiros já na
fase de execução. Temas como
‘Repactuação’ poderão ser questio-
nados judicialmente caso o petroleiro
se sinta lesado. Precisamos de Jurí-
dico que defenda sem medo e sem
amarras a categoria.

DIREÇÃO OU X9?

Denúncias e
mentiras contra
petroleiros para

os gerentes
Vergonha e covardia. É o papel

que, infelizmente, dirigentes do Sindi-
cato e da outra chapa vêm desempe-
nhando ao dedurar petroleiros.

Foram ao CEPE (nesta mesma
gestão, que sofreu intervenção, sob
suspeita de irregularidades) para di-
zer que a Oposição tinha marcado
reunião na hora do almoço para dis-
cutir assuntos dos trabalhadores
(como se isso fosse crime).

Na eleição da Cipa, publicou no
jornal e berrou no microfone que a cha-
pa CIPA LUTA fazia campanha... no
local de trabalho. É proibido conver-
sar sobre saúde e segurança?

Um candidato da Oposição
foi chamado a se explicar porque o
Sindicato denunciou à gerência que
teríamos passado propaganda da cha-
pa no interior da refinaria;

Nas assembleias, ‘denunciaram’
ativistas da Oposição, do horário ad-
ministrativo, que estariam “abandonan-
do seu posto” para ir assistir a assem-
bleias do turno. Inventaram calúnias.
Chegaram a filmar. Coisa policialesca.

Nunca houve na Reduc tanta re-
pressão e punição. E ainda dizem que
não dão mole para chefias...

Bahia e Litoral Paulista foram a ponta-de-lança da

greve do dia 16, que a FUP foi obrigada a reconhecer.

Infelizmente, a postura da FUP e do Sindipetro Caxias

foi abandonar essa luta

Marcos André - candidato à Petros pela
chapa do CDPP e dirigente do Sindipetro Bahia
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Muita coisa mudou na vida de
dezenas de ex-dirigentes da FUP,
e do Sindipetro Caxias, que assu-
miram cargos de gerência e che-
fia na Petrobrás, na Transpetro e
Petros.

Resolveram seus problemas
financeiros – os altos cargos pa-
gam entre R$ 20 e 25 mil por
mês – e a maioria passou a de-
fender a ferro e fogo a política
da empresa, mesmo que ela nos
ataque. Como lutar por ganho
real se os ganhos deles ultrapas-
sam a nossa realidade?

É correto fazer do sindicato
trampolim para cargos? A sem-
pre possível ascensão meteórica

ELEIÇÃO É CHANCE DE ACABAR COM ISSO NO SINDIPETRO CAXIAS

Sindicato ‘chapa-branca’ vira
trampolim para cargos na empresa

não é calmante a fazer do Sindi-
cato cada vez mais um Sindi-
quieto? A categoria não ganha
nada com isso. Alguém acha que
o gerente de RH, Diego Hernan-
des, ou o Maurício França, que
já foi do Sindipetro Caxias, nos
defendem?

Pense nisso. É melhor ter um
Sindicato que age ‘pressionado’
pelo governo e pelo possível car-
go; ou petroleiros não ligados ao
governo, que enfrentam a empre-
sa, organizam a luta e pressionam
por acordos melhores? Está nas
suas mãos decidir isso e pôr um
ponto final nesse sindicalismo
chapa-branca.

Dezenas de ex-dirigentes da FUP e do Sindipetro ocupam cargos bem remunerados de direção na Petrobrás, na Transpetro e na
Petros. É certo fazer do sindicato ‘ponte’ para gerências? O que a categoria ganha com isso? Um sindicato fraco, dócil; e ex-

coordenadores da FUP, como o gerente de RH, que usam a experiência e os contatos sindicais para retirar direitos

FONSECA – Coordenador na Re-

duc/PC - Antecessor de Simão Zanar-
di na presidência do Sindipetro Caxias.

PALAGANO – Consultor na Reduc/

LP - Até pouco tempo, também dire-
tor do Sindipetro Caxias. 

AMAURI – Chefe
da Segurança Patri-
monial da Reduc - É
diretor licenciado
do Sindipetro Ca-
xias na atual gestão.

MAURICIO FRANÇA RUBEM – Di-

retor de Seguridade da Petros - É ex-
diretor do Sindipetro Caxias e ex-co-
ordenador da FUP.

Fupistas no RH
DIEGO HERNANDES – Gerente Executivo de Recursos Humanos  - Res-
ponsável pelas negociações coletivas, por implementar os ataques aos
nossos direitos e barrar todas as demandas. Foi diretor do Sindipetro SP. 

JORGE CÂNDIDO – Gerente RH - Ex-presidente do Sindipetro São
José, hoje é o braço direito de Diego.

CHARLES NOBRE PEROBA – Gerente RH - Ex-diretor do Sindipetro
Ceará, também está com Diego, como gerente no RH Corporativo.

Últimos coordenadores da FUP
que viraram gerentes

ANTONIO CARRARA –
Gerente na Petrobrás/Argenti-

na - Sucedeu Mauricio Rubem
na coordenação da FUP em
2003. Depois que saiu, foi
transferido para ser gerente na
Petrobrás/Argentina.

HELIO SEIDEL Gerente

Biocombustível - Ex-diretor do
Sindipetro Paraná, sucedeu
Carrara na coordenação da FUP,
assumindo em seguida cargo na
Biocombustivel

Fupistas cedidos com
cargos na Transpetro

CLAUDIO NE-
GRÃO – Gerência

de RH - Ex-diretor
do Sindipetro Cu-
batão, já foi asses-
sor do presidente
e hoje está na ge-

rência de RH.

ALEXANDRE JATCZAK ALMEI-
DA – Assessor do Presidente -
Também ex-diretor do Sindipetro
Cubatão e da FUP, é assessor do
presidente.

O coordenador Fonseca,  o gerente-geral Lafraia

e o diretor da Petros Mauricio

O consultor Palagano, o gerente-geral Lafraia e o

diretor da Petros Mauricio, na festa da Reduc

Fupistas nas chefias na Reduc

titativos para a exposição ao benzeno, o que
institucionalizava o banco de horas e o que modi-
ficava a cláusula da RMNR e que significaria
uma derrota para ações judiciais.

A Petrobrás só admitiu o problema e reformulou
o texto após denúncia da FNP na mesa de negoci-
ação. Antes de isso acontecer, porém, por quatro
dias a FUP defendeu que as assembleias que já
aconteciam aprovassem o acordo às escuras.

A escandalosa preocupação da FUP/Sindipetro
em evitar uma greve nacional é exemplo de onde
leva a transformação das entidades sindicais em
‘ponte’ para cargos na empresa. A coisa chegou ao
ponto da FUP e seus sindicatos orientarem a apro-
vação de uma proposta repleta de graves pegadinhas
ou ‘erros’ que atacavam os petroleiros.

Entre eles, destacavam-se três itens no acor-
do da Transpetro: o que estabelecia limites quan-

A Chapa 2 -

Oposição

Unificada FNP

assume o

compromisso público desde

já de que nenhum diretor do

Sindicato será gerente ou

consultor!

Para agradar empresa, FUP defende acordo com

‘erros’ graves só corrigidos após denúncia da FNP
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