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ÚLTIMO DIA PARA CONFIRMAR O VOTO 
EM MORAES NO C.A. DA PETROBRÁS  

Votação termina às 23h59 de hoje  

Esta segunda-feira (05) é o último dia para eleger o primeiro representante dos trabalhadores no Conselho 
de Administração da Petrobrás. Uma conquista pela qual lutamos durante 20 anos! Portanto, não abra 
mão deste direito. Votar é simples e rápido. Basta acessar o Explorer através da Petronet, em qualquer 
unidade da Petrobrás. Clique na faixa azul “Eleição CA” e ao acessar o hotsite, clique em votar, 
assinalando ao lado da foto de João Antônio de Moraes (Moraes-FUP). Depois, digite o código 
alfanumérico e confirme o voto. A votação prossegue até às 23h59 de hoje. 

Moraes tem propostas, capacidade de negociação e ap oio 
nacional 

João Antônio de Moraes foi o candidato mais votado no primeiro turno da eleição, conquistando 2.939 
votos, mais do que obteve o segundo e o terceiro colocados juntos! Nos recentes debates realizados, ele 
provou que é o mais preparado para defender os interesses dos trabalhadores e da sociedade brasileira 
no principal órgão de decisão da Petrobrás.  Com ampla experiência em negociações com a empresa e o 
governo, Moraes provou sua capacidade de liderança nacional ao lutar por uma nova lei do petróleo, 
defendendo de norte a sul do país a importância de uma Petrobrás 100% pública, atuando em favor da 
soberania nacional e do povo brasileiro. João Antônio de Moraes é, portanto, o mais qualificado para 
defender no C.A. as propostas da classe trabalhadora para as políticas macro da Petrobrás.  

Candidatos que disputaram o primeiro turno agora vo tam 
em Moraes 

Eles disputaram o primeiro turno da eleição para a representação dos trabalhadores no Conselho de 
Administração da Petrobrás e agora declaram o voto e apoio a João Antônio de Moraes. Confira: 

Izabel Cristina Guimaraes Serra Seca (Rio de Janeir o) 

“Senti um pouco mais de serenidade no candidato da FUP e essa é uma característica que acho 
importante para quem precisa negociar, debater, prestar contas. Sim porque o Conselheiro terá que nos 
prestar contas. Companheiro Moraes meu voto será seu”. 

Ricardo Gomes de Paiva de Faria (Rio de Janeiro) 

"Tive 85.978 acessos no Forum do Conselho de Administração, ficando em 2º lugar de acessos. Folgo em 
saber que Moraes adotará pontos da minha Plataforma - tenho prazer em lhe oferecer tal Plataforma! 
Neste sentido, endosso o voto em Moraes" 

Iaênes Ferreira de Amorim (Sergipe/Alagoas) 



"Por termos a clareza de que o âmbito do C.A. não configura uma arena para acirrados embates e 
disputas ideológicas, e sim um espaço fértil para a negociação e composição dos melhores planos 
estratégicos para a sobrevivência, crescimento e perpetuidade da Petrobras, o que, a princípio, deve ser o 
objetivo maior de todos nós que fazemos parte desta empresa, entendemos ser o companheiro João 
Antônio de Moraes o melhor nome para nos representar neste Conselho". 

Elenir Honorato Vieira (Edisp) 

"Minhas preocupações continuam e as continuarei divulgando e defendendo em todos os fóruns de 
discussão. Neste sentido, conheço o Moraes, em sua defesa a nós, empregados, quando na direção do 
Sindipetro/SP, agora, na direção da FUP e a mim, particularmente, em momentos críticos da minha 
carreira profissional e tenho certeza, ele também comunga destes princípios, razão pela qual, peço a você 
que vote nele, como representante do Conselho de Administração". 

Eles também apoiam Moraes 
 
Presidente da FCEPE (Federação dos Clubes dos Empregados da Petro brás)  - Carlos Roberto 
Cordeiro 

Ex-presidente da AEPET (Associação dos Engenheiros da Petrobrás) - Luis Fernando Gutman 

Presidente do CREA/RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomi a) - Agostinho Guerreiro 

Presidente do SENGE/RJ (Sindicato dos Engenheiros)  - Olímpio dos Santos 

Diretor do SEESP (Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo)  - Geraldo Hernandes 
Domingues (Gegê) 

Presidente nacional da CUT (Central Única dos Trabalhadores)  - Artur Henrique 

Presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras  do  Brasil)  - Wagner Gomes 

Coordenador Geral da CNQ/CUT (Confederação Nacional do Ramo Químico) - Antenor Nakamura 
  

Os principais sindicatos do país convocam o voto no  
candidato da FUP 

SINDIPETRO NORTE FLUMINENSE, SINDIPETRO DUQUE DE CAXIAS, SINDIPETRO UNIFICADO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, SINDIPETRO MINAS GERAIS, SINDIPETRO ESPÍRITO SANTO, 
SINDIPETRO BAHIA, SINDICATO DOS QUÍMICOS DA BAHIA, SINDIPETRO PERNAMBUCO/PARAÍBA, 
SINDIPETRO RIO GRANDE DO NORTE, SINDIPETRO CEARÁ/PIAUÍ, SINDIPETRO MARANHÃO, 
SINDIPETRO AMAZONAS, SINDIPETRO PARANÁ/SANTA CATARINA, SINDIPETRO RIO GRANDE DO 
SUL, SINDIPETRO RIO GRANDE, SINDICATO DOS PETROLEIROS DA PETROBRAS BOLÍVIA, 
Oposição Organizada da base do SINDIPETRO-RJ, Oposição Organizada da base do SINDIPETRO-LP, 
Oposição Organizada da base do SINDIPETRO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Oposição Organizada da 
base do SINDIPETRO-SE/AL, Oposição Organizada da base do SINDIPETRO-PARÁ. 
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