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Última semana para eleger seus representantes 
nos Conselhos da Petros. Saiba como votar 

O prazo para eleger seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros termina às 
17 horas de quarta-feira, dia 29 de abril. Não deixe seu voto para a última hora.  Os trabalhadores da 
Petrobrás, Transpetro e demais subsidiárias podem votar por telefone, pela internet ou, ainda, 
através de cédula impressa, postada pelos Correios. Cada eleitor tem uma senha de votação de 
quatro dígitos, enviada pela Petros para sua residência, junto com a cédula e as instruções de como 
votar. Se você não recebeu este kit ou perdeu a senha, ligue para os telefones abaixo e solicite uma 
segunda senha. No caso da cédula impressa, siga corretamente as instruções e atente-se para 
postar o voto até o dia 29 de abril.  

Para votar pelos Correios - Preencha a cédula sem rasuras e envie a Carta-Resposta pelos 
Correios até o dia 29/04 (a postagem já está paga). Após esta data, a cédula será anulada. 

Para votar pela internet - Acesse o portal da Petros www.petros.com.br e clique no ícone Eleições 
Petros 2009. O eleitor deve ter em mãos a senha e o CPF. 

Para votar pela Petronet - Através da Petronet, os trabalhadores da ativa devem clicar no ícone 
Recursos Humanos, localizado no canto esquerdo da tela, e acessar o Site do RH. Tenha em mãos 
a senha e o CPF. 

Para votar por telefone - Ligue 0800 2850 098, também tendo em mãos a senha e o CPF.  
 
Segunda senha de votação – Solicite pelo telefone 0800 560 055, se você for do Plano Petros. 
Quem é do Plano Petros 2, deve ligar 0800 2860 600. Se você for do Plano Transpetro ou demais 
planos administrados pela Petros, ligue 0800 0253 545.  

Vote em quem tem compromisso com a categoria 

Para o Conselho Deliberativo, a FUP e seus sindicatos apóiam a dupla número 12 formada pelos 
companheiros Cláudio Alberto (atual suplente do Conselho Deliberativo e diretor do Sindipetro-NF) e Itamar 
Sanches (diretor do Sindipetro Unificado do Estado de São Paulo).  Para o Conselho Fiscal, a Federação 
apóia a dupla número 33, formada pelos companheiros  Paulo César Martin (atual Conselheiro Deliberativo 
eleito e diretor da FUP e do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia) e Iranildo Germano (técnico de 
Suprimento de Bens e Serviços da UN-RNCE).  

Os candidatos apoiados pela FUP e seus sindicatos, além de comprometidos com as lutas da categoria, têm 
pautado suas atuações em defesa dos direitos e interesses de todos os participantes e assistidos da Petros. 
Cláudio Alberto e Paulo César trabalharam intensamente na campanha pela repactuação do Plano e na luta 
pela implementação do Acordo de Obrigações Recíprocas. Continuarão brigando pela implantação do Plano 
Petros 2 para todos os trabalhadores da Transpetro e pela reabertura da repactuação para aqueles que 
queiram garantir os benefícios do acordo. 

Não permita que estas vagas sejam ocupadas pelos candidatos apoiados pelas associações, Aepet, Ambep e 
sindicatos dissidentes, os mesmos que tentaram prejudicar milhares de aposentados, pensionistas e 
trabalhadores da ativa que repactuaram. Vote em quem tem seriedade, responsabilidade e compromisso com 
a categoria.   
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