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Eleições Petros: Último dia, traga sua senha! 

 
Todos os petroleiros da ativa, aposentados e pensionistas do Plano Petros, Petros-2 e Petros 
Transpetro, devem estar atentos, e participar do processo eleitoral que escolherá seus 
representantes para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros.  

Petroleiros têm até quarta-feira, 29, para eleger seus representantes nos Conselhos da Petros 

As Eleições tiveram início no dia 7 de abril e termina nesta quarta-feira, 29. É fundamental participar, 
votando em candidatos comprometidos com as lutas da Categoria para impedir que aventureiros 
barulhentos de plantão coloquem em risco o futuro do segundo maior fundo de pensão do país. Não 
deixe que outros decidam seu futuro por você.  

Você Sabia? 

O Patrimônio da ativa no Plano Petros é de R$ 20 Bilhões, e dos participantes do Plano Petros 2 é 
de R$ 1 Bilhão, ou seja, os dois planos juntos representam 21 anos de pagamento de PLR. Você 
vai deixar qualquer aventureiro petrolouco administrar esta riqueza? 

Vote 12 e 33 

Os candidatos apoiados pela FUP e seus sindicatos têm por compromisso a defesa dos direitos e 
interesses dos participantes e assistidos. 

Então, atenção: 

- Para Conselho Deliberativo, vote 12 – Cláudio Alberto (RJ) e Itamar Sanches (SP). 

- Para Conselho Fiscal, vote 33 – Paulo César Martin (BA) e Iranildo Germano (RN). 

 

Como VOTAR por TELEFONE ou INTERNET: 

As senhas e as instruções de como votar já foram postadas nos Correios pela PETROS. Os 
participantes que não receberam ou perderam, podem solicitar a segunda senha. 

Se você é participante dos Planos Petros e Plano Transpetro, disque 0800-560055 e solicite a 
segunda senha. 

Para os inscritos no Plano Petros 2 , o número é 0800-2860600. 

Já os participantes de Planos de Instituidores devem ligar para 0800-0253545. 

Depois, com a segunda senha e o CPF em mãos, é só votar pelo telefone 0800-2850098 ou 
pela INTERNET. 

Para votar pela internet, o eleitor deverá acessar o banner sobre eleição, na parte superior do 
portal (www.petros.com.br). 

Em seguida, acompanhar as instruções passo a passo. 

A votação via página eletrônica também só poderá ser feita mediante a informação do CPF e 
da senha do participante. 
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