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Neste ano, tem eleição para o Conselho de Administração da Petrobrás. Entre os dias 22 e 30 de janeiro, 

teremos a oportunidade de escolher e eleger, mais uma vez, uma representante comprometi da, de 
verdade, com o futuro da categoria e com a nossa luta contra o desmonte e a privati zação da Petrobrás. 
Ter uma trabalhadora petroleira ocupando uma vaga no CA, e fazer dessa cadeira mais um espaço de 

resistência ao desmonte da nossa empresa, é  muito importante. Para cumprir esse papel de enfrentamento 

contra a políti ca da atual gestão da companhia, precisamos contar com alguém que tenha garra, coragem 
e experiência. 

E a pessoa mais bem preparada para esse desafi o é a atual conselheira, representante dos trabalhadores 
no CA, Rosangela Buzanelli. Ela que é geóloga e completa 35 anos de Petrobrás em 2022, é candidata à 
reeleição, com o apoio da FUP e AEPET.

DEDICAÇÃO E EXPERIÊNCIA

Diante de uma conjuntura difí cil como a que estamos enfrentando hoje, a reeleição de Rosangela 
Buzanelli ao CA vai garanti r que os trabalhadores conti nuem tendo parti cipação ati va nas decisões da 
empresa. Em cada voto dado, a conselheira expressa os desejos e a visão da maior parte da categoria. 

Rosangela está há quase dois anos no Conselho e conhece muito bem o funcionamento da estrutura 
de governança e todos os conselheiros. Neste seu mandato, que termina em abril, ela já demonstrou 
que tem capacidade técnica, seriedade e compromisso com os trabalhadores, sempre atuando em 
defesa de condições seguras de trabalho, pela manutenção dos direitos da categoria e para impedir o 
desmantelamento da Petrobrás.
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FALE COM A ROSANGELA

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO CA?

O Conselho de Administração é o principal órgão de gestão da Petrobrás e desempenha um papel 
estratégico. É lá que se discutem as grandes diretrizes dos negócios da companhia e a questão da dívida 
da empresa e se aprova, por exemplo, o plano estratégico e qual ati vo será comprado e vendido. O CA 
tem ainda a responsabilidade de fi scalizar os atos da direção.
Para votar sim ou não, o conselheiro precisar estar muito bem fundamentado em suas posições. Por isso, 
a conselheira usa sua remuneração no CA para manter assessorias fi nanceira e jurídica, além de uma 
equipe de comunicação, que divulga sua atuação e votos no Conselho.

O CA é composto por 7 a 11 membros. Atualmente, são 11 conselheiros, sendo sete indicados pelo 

controlador, representado pelo governo federal, três pelos acionistas minoritários e uma única vaga para 

a representante dos trabalhadores, escolhida em eleição. O mandato é de dois anos.

ATUAÇÃO FIRME
Como representante dos trabalhadores no CA, Rosangela Buzanelli teve uma atuação fi rme em todas as 
votações, principalmente nas discussões de propostas polêmicas como a venda de ati vos da Petrobrás. 
Seu voto sempre foi baseado naquilo que ela e os trabalhadores acreditam que seja o melhor para o 
futuro da Petrobrás e do país.

CONFIRA ALGUNS DOS VOTOS IMPORTANTES DA CONSELHEIRA, NO CA:
Votou contra a venda das refi narias: RLAM, na Bahia; REMAN, em Manaus e SIX, no Paraná
Votou contra a venda das ações remanescentes da BR Distribuidora
Votou contra a venda do Polo Alagoas

Votou contra venda das usinas eólicas no Rio Grande do Norte
Votou contra venda do Polo Kiriri e seus 11 campos terrestres em Sergipe

Votou contra a venda dos 14 campos terrestres de petróleo no Polo Recôncavo, na Bahia
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