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Eleição para o CA prossegue até o dia 
18. Vote nos candidatos apoiados pela 

FUP e seus sindicatos 
 

 

Começou no sábado e prossegue até o dia 18 o primeiro turno das eleições para a 
representação dos trabalhadores nos Conselhos de Administração do Sistema Petrobrás. A FUP 
e seus sindicatos apoiam Deyvid Bacelar para o CA da Petrobrás e Cláudio Nunes para o CA da 
Transpetro. Ambos são jovens lideranças sindicais, comprometidas com a pauta da categoria, 
principalmente no que diz respeito às condições de trabalho e ao papel da Petrobrás enquanto 
empresa pública. 

Deyvid é coordenador do Sindipetro-BA e técnico de segurança na RLAM. Cláudio Nunes é 
diretor do Sindipetro-NF e técnico do Terminal de Cabiúnas. Os dois foram admitidos em 2006. 
Acesse o perfil dos candidatos no facebook e conheça suas propostas: 
facebook.com/deyvidbacelarnoca e facebook.com/claudionunesnoca.  

Votar é simples e rápido 

Não leva nem dois minutos o acesso completo ao sistema de votação para os Conselhos de 
Administração da Petrobrás e da Transpetro. Veja como é simples e rápido participar e garantir o 



seu voto em candidatos que de fato representarão os trabalhadores na mais importante instância 
de decisão da maior empresa brasileira.  

1. Você pode votar pela intranet ou internet 
2. Pela intranet, clique no banner verde, onde se lê "Eleição de Representante dos 

Empregados" 
3. Pela internet, acesse o portal cael.petrobras.com.br. Você precisará necessariamente da 

senha extranet 
4. Faça o login com sua chave e senha 
5. Os candidatos aparecerão na tela por ordem alfabética. Vote Deyvid Bacelar (Petrobras) ou 

Cláudio Nunes (Transpetro) 
6. Clique na foto do candidato e confirme seu voto 
7. O processo será finalizado com a mensagem de confirmação do voto 

Petrobrás atende à FUP e pagará dia 19 antecipação 
do 13º salário. Adiantamento da PLR ainda aguarda 

publicação do balanço financeiro  

A Gerência de RH da Petrobrás enviou documento à FUP nesta segunda-feira, 12, concordando 
em pagar aos trabalhadores no próximo dia 19 a antecipação do 13º salário, conforme cobrado 
na última sexta-feira, 09. A reivindicação foi feita pela FUP após a empresa informar que ainda 
não há definição sobre o balanço financeiro do terceiro trimestre de 2014, de cuja publicação e 
resultados depende o adiantamento da PLR. 

Em função das investigações da Operação Lava Jato, a Petrobrás foi obrigada a adiar duas 
vezes a divulgação do balanço, que continua aguardando a conclusão da auditoria. Segundo a 
Gerência de RH, a Contabilidade da empresa ainda não tem um posicionamento sobre o 
fechamento das contas, nem sobre os resultados que serão apresentados e seus respectivos 
impactos no lucro. 

O acordo de regramento pactuado pela FUP com a Petrobrás, em março de 2014, prevê que a 
empresa efetue até o dia 20 de fevereiro o adiantamento da PLR utilizando a mesma 
metodologia dos últimos anos, que tem como princípio a comparação entre os resultados dos 
três primeiros trimestres do ano base e do mesmo período do ano anterior. 
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