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Companheiro da Transpetro, eleja para a Petros 
conselheiros comprometidos com a categoria 

Dia 29 acaba a votação, traga a sua senha e vote em 
quem está lutando por sua entrada no Plano Petros 2. 

Saiba quanto você deixa de ganhar sem o PP-2 

A FUP luta para que todos os trabalhadores da Transpetro tenham realmente um plano de 
previdência que traga garantias para sua família, que seja transparente, seguro e que não privilegie 
apenas uma parcela da categoria. Após muita pressão da Federação, a Transpetro formou, em 
março deste ano, o Grupo de Trabalho paritário (com representantes da empresa, da FUP e da 
Federação dos Marítimos) para definir o modelo de implantação do Plano Petros 2 para todos os 
trabalhadores da subsidiária, inclusive os que atualmente estão no Plano Transpetro, cujo modelo é 
muito ruim para o trabalhador, pois, é um plano de Contribuição Definida – CD, sem qualquer 
cobertura de risco. Tanto, que este plano foi batizado pelos trabalhadores da Transpetro de “CD 
pirata”.  

Os representantes da FUP no Grupo de Trabalho são Paulo César Martin, Cláudio Alberto de Souza, 
Alexandre Alves, Itamar Sanches, Danilo e George Araujo.  Cláudio Alberto e Itamar Sanches 
formam a dupla 12 que disputa as eleições para o Conselho Deliberativo da Petros.  Já Paulo 
César – PC é o titular da dupla 33, que, juntamente com Iranildo Germano na suplência, disputam 
as eleições para o Conselho Fiscal da Petros. Já os demais candidatos, além de se preocuparem 
somente com as suas campanhas, não têm proposta alguma para os trabalhadores da Transpetro. 
Algumas duplas chegam ao absurdo de defender a extinção do Plano Petros 2, a única alternativa 
dos trabalhadores da subsidiária ingressarem em um plano que realmente tenha caráter 
previdenciário. 

Acesse na página da FUP (http://www.fup.org.br/site_petros/comparativo_contribuicoes.pdf) o 
comparativo entre o Plano Petros-2 e o Plano Transpetro e veja porque é fundamental eleger 
conselheiros comprometidos em defender os interesses e direitos dos trabalhadores.  

Não permita que as vagas nos Conselhos da Petros 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.   

Os candidatos apoiados pela FUP compõe o GT para implantação do Plano Petros 2. 
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