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Período de votação: de 14 a 28 de outubro

Conheça o currículo e o programa de trabalho dos candidatos

Você poderá votar pela Internet ou por telefone

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!
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PERÍODO DE VOTAÇÃO: DE 14 A 28 DE OUTUBRO

INFORME-SE SOBRE O PROCESSO E VOTE
COM RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA
A Petros enviou as regras das eleições e o Edital de Convocação para a residência de todos os
participantes e assistidos.

De 14 a 28 de outubro a Petros realizará eleições
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Todos os
participantes e assistidos inscritos na Fundação
até 31 de julho de 2015 poderão votar. É importante se informar sobre o regulamento, conhecer
os candidatos e os respectivos programas e escolher os representantes com responsabilidade.

VOTO PELA INTERNET
Para votar pela Internet, basta acessar o Portal Petros tendo em mãos a matrícula Petros e
a senha utilizada normalmente para acesso à
Área do Participante. Esta senha é individual,
personalizada e secreta.

Com o objetivo de garantir maior dinamismo,
segurança e ampliar a participação dos eleitores,
a votação será realizada pela Internet ou por
telefone.

VOTO POR TELEFONE
Para votar por telefone, o eleitor deverá ligar
para 0800-6023120 e utilizar a senha enviada
pelos Correios exclusivamente para a votação.
A senha também é individual, personalizada e
secreta, e permitirá ao eleitor acessar o sistema
para registrar o seu voto apenas uma vez.

Para o Conselho Deliberativo, será escolhida
uma dupla (formada por titular e suplente)
para representante dos assistidos e outra dupla
(também composta de titular e suplente) para
a vaga de representante dos participantes e
dos assistidos.
Para o Conselho Fiscal, será eleita apenas uma
dupla (titular e suplente) para a vaga de representante dos assistidos.

LISURA DO PROCESSO
O processo está sendo conduzido pela Comissão Eleitoral, constituída por oito integrantes
com seus respectivos suplentes, sendo quatro
indicados pela Petros e quatro pelos sindicatos
e associações com maior número de participantes e assistidos entre seus associados (Ambep,
Astape, Sindipetro-BA e Sindipetro-NF). Para
garantir total lisura, o pleito será certificado
por uma empresa especializada em segurança
da informação.

Nos dois casos, os candidatos eleitos exercerão
um mandato de quatro anos. O participante só
poderá votar em um candidato (e seu respectivo
suplente) para cada órgão, independentemente
do número de planos em que esteja inscrito.
Assim que o voto for confirmado, o sistema informatizado impedirá uma segunda tentativa,
seja pela Internet ou por telefone.
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CONSELHO DELIBERATIVO
salários da Petros, entre outras.
O Conselho Deliberativo é constituído por seis
membros titulares e seus respectivos suplentes,
sendo a metade indicada pelas patrocinadoras
(inclusive o presidente, com direito ao voto
de desempate). A outra metade é eleita pelos
participantes e assistidos, por meio de eleição
direta.
Dos três eleitos pelos participantes e assistidos,
um deve ser ativo, o segundo deve ser aposentado
ou pensionista e o terceiro, o que for mais votado,
poderá ser ativo ou aposentado ou pensionista.
Os conselheiros eleitos representam os interesses
de todos os participantes ativos e assistidos.

O Conselho Deliberativo (CD) é o órgão
máximo da estrutura organizacional da Petros,
responsável pela definição da política geral de
administração da Fundação e de seus planos de
benefícios.
É da sua competência deliberar sobre as
seguintes matérias: alteração do Estatuto
da Petros e do regulamento dos planos de
benefícios; plano estratégico e programas anuais
e plurianuais; gestão de investimentos e plano de
aplicação de recursos; nomeação e exoneração
dos membros da Diretoria Executiva; aprovação
das demonstrações contábeis, após a devida
apreciação do Conselho Fiscal; plano de cargos e

CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal (CF) é o órgão de controle
interno da entidade, que tem como atribuição se
manifestar sobre todos os atos administrativos
e operacionais da Fundação.
Compete ao CF, por exemplo, examinar e
emitir pareceres sobre as demonstrações
contábeis da Petros, bem como requisitar à
Diretoria Executiva a realização de inspeções
e auditagens.

O CF é constituído por quatro titulares e
respectivos suplentes – dois indicados pelas
patrocinadoras e dois eleitos pelos participantes
e assistidos, por meio do voto direto. Dos dois
eleitos, um deve ser escolhido entre os ativos
e o outro entre os aposentados e pensionistas.
O presidente é sempre um dos eleitos pelos
participantes e assistidos, com direito ao voto
de desempate.

VOTE!
A escolha será feita por meio de eleição direta
entre os dias 14 e 28 de outubro. Exerça seu direito
de voto, ajudando a escolher os nomes que irão
representá-lo nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal. É importante que todos se informem

sobre o regulamento, conheçam os candidatos
e os respectivos programas e escolham seus
representantes com responsabilidade. Você
pode votar pela Internet ou por telefone sem
qualquer custo.

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!
* Os currículos e os programas de trabalho a seguir foram produzidos pelos
próprios candidatos. A Petros respeitou o conteúdo e a forma original e não se
responsabiliza pelas opiniões expressas neste encarte.
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CANDIDATOS AO
CONSELHO DELIBERATIVO

CANDIDATOS AO
CONSELHO DELIBERATIVO

Dupla nº 71

Dupla nº 72

EPAMINONDAS MENDES (Titular)
- Epaminondas de Souza Mendes, aposentado da Petrobrás,
admitido na função de braçal em
25/04/1957 e através de vários
concursos internos, exerceu as
funções de Auxiliar de Escritório,
Ajudante Administrativo, Operador de Sonda
e de Supervisor de Produção. Com formação
superior em Teologia, está na ASTAPE/BA desde
1989 como Executivo. Na Petros de 2007 à 2011
eleito como Conselheiro Deliberativo Suplente,
tendo como titular Yvan Barretto de Carvalho.
De 2011 a 2015 foi eleito para exercer a função
de Conselheiro Fiscal da Petros e de 2013 a
2015, na qualidade de Presidente do referido
Conselho.

ARTUR LÔBO (Titular) - 35 anos,
casado, uma filha, Administrador
reg. CRA-AL 1-2818, Empregado
Público concursado no cargo de
Analista Financeiro da Gás de
Alagoas S/A - ALGÁS, Bacharel em
Administração com Habilitação
em Administração Financeira - FAL-AL,
Tecnólogo em Gestão Financeira - FAT - AL
- Pós Lato sensu em Tecnologia de Gestão
Pública e Responsabilidade Fiscal – ESAB e
Pós graduando em Controladoria e Finanças
– ESAB, Vice Presidente da CIPA 2013/2014
representante dos trabalhadores eleito com
52,64% dos votos validos, Vice Diretor do
Sindicato dos Administradores de Alagoas
2015/2017.

XERXENESKY (Suplente) - Admitido na Petrobras S/A em 25/07/1968,
participante da Petros desde 1970
(45 anos) Cargos Exercidos Operador de Distribuição: 25/07/1968
– 01/07/1992, Auxiliar de Escritório
1973 – 1974, Operador Transf. Estocagem: 1975 – 1991, Encarregado Terminal
Canoas/RS 1991 – 1992 - Atividades Adicionais possui experiência com administração e
fiscalização de contratos – aposentou-se em
01/06/1992.

WILSON DUARTE (Suplente) - 36
anos, casado, Engenheiro Civil,
reg CREA 210536854-9, Empregado Público concursado da ALGÁS,
Bacharel em Engenharia Civil.
Pós graduando em Engenharia de
Segurança do Trabalho, Vice Presidente da CIPA 2012/2013 representante dos
trabalhadores.

Programa de Trabalho - Dupla nº 71

Programa de Trabalho - Dupla nº 72

Por solicitação das Associações de Aposentados
e Pensionistas da Petrobrás, lançaram candidatura ao Cargo de Conselheiro Deliberativo comprometendo-se a manter o ritmo de trabalho e
dedicação com Ética e compromisso na defesa
do patrimônio dos participantes e assistidos.

Trabalhar com os participantes e assistidos
para o fortalecimento das decisões que promovam o futuro para todos que fazem a PETROS
e agindo com honestidade e integridade para
uma gestão transparente com o pensamento
voltado para uma aposentadoria tranquila e
sustentável.
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CANDIDATOS AO
CONSELHO DELIBERATIVO

CANDIDATOS AO
CONSELHO DELIBERATIVO

Dupla nº 73

Dupla nº 74

ARTHUR FERRARI (Titular) - Téc.
de Suprimentos Sênior, 32 anos
Petrobrás, Adm Empresas, Pós Eng.
Gestão de Processos de Negócios
UFRJ/COPPE, MBA Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria
FGV/RJ. Admitido como eletrotécnico embarcado por 10 anos na UN-BC e TBGA.
Ex-executor consultor e coordenador de projetos de sistemas integrados de negócio no Brasil
e exterior por 22 anos. 894h de docência UP-RJ
e PESA-AR. Mestrado em Economia e Gestão
de Projetos na UCAM/RJ e MBA em Gestão de
Negócios Integrados-ERP na UFRJ/COPPE (não
concluídos). Diretor do Sindipetro RJ e AEPET
- 2014 a 2017.Orgulho de ser Petrobrás.

PAULO CESAR - PC (Titular) - Ingressou na PETROBRÁS em 1984.
Desde 1991 é diretor eleito do
Sindicato dos Petroleiros da Bahia.
Líder da greve dos petroleiros
na Bahia foi demitido em 1994
e reintegrado em 2000. É diretor
eleito da FUP desde 1998, Conselheiro Curador
e Conselheiro Deliberativo da Petros (2000 à
2008) e da ANAPAR (2007 à 2013). Liderou as lutas que barraram o PPV e conquistaram o AOR
garantindo aportes bilionários ao Plano Petros
e a implantação do Plano Petros 2. Liderou a
criação do novo SINDIPETRO-BA. Atualmente
é eleito diretor do SINDIPETRO-BA, da FUP e
Conselheiro Deliberativo da Petros (2011-2015).

EDSON ALMEIDA (Suplente) - Técnico de Operação da RLAM-Bahia,
27 anos de Petrobras, ex-vice-presidente da CIPA-RLAM, foi diretor
sindical da base RLAM, formação
de nível médio em Eletrotécnica
pela ETFBA, e nível superior em
Direito na UCSAL, especialização em Direito
Previdenciário, não-repactuante e defensor
do PETROS-BD para todos(as), filho de petroleiro aposentado que é vítima dessas gestões
equivocadas da PETROS contra os assistidos
e ativos, políticas e ingerências neoliberais
governistas e discriminatórias que reduzem
direitos previstos em contratos.

NORTON (Suplente) - Ingressou na
Petrobrás em 2004. Téc. de Manutenção PL na UO-Rio. Formado em
Engenharia Elétrica. Pós-graduado
em Segurança do Trabalho. Professor e Consultor de Segurança
do Trabalho (SMS). Professor de
matemática e eletricidade (ensino público e
privado). Trabalhou na CEMIG (1988-2004). Foi
diretor de Fiscalização de Obras Públicas na
prefeitura de Ipatinga (1997-1998). Eleito no
Sindipetro-NF desde 2008. Eleito membro do
Comitê Executivo da União Internacional Sindical (Setor de Energia). Membro do Coletivo de
SMS da FUP e Coletivo Internacional da Central
dos Trabalhadores do Brasil (CTB).

Programa de Trabalho - Dupla nº 73

Programa de Trabalho - Dupla nº 74

Defesa da PETROS, transparência, mutualismo, cumprimento dos contratos, paridade da
gestão, independência da empresa, governo e
partidos. Intranquilidade e investigações da
Lava-Jato nos ameaçam. Cobraremos diagnóstico e PETROS BD, o verdadeiro plano de
previdência, para todos.

Garantir a segurança do Plano Petros cobrando
dívidas da Petrobrás e patrocinadoras na Ação
Civil da FUP. Incentivar crescimento do Plano
Petros-2, com adesão de novas empresas e
melhoria na Política de Investimentos. Defender direitos dos participantes e assistidos da
Petros.
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CANDIDATOS AO
CONSELHO DELIBERATIVO

CANDIDATOS AO
CONSELHO FISCAL

Dupla nº 75

Dupla nº 81

AGNELSON (Titular) - Agnelson
Camilo é técnico em química e
ingressou na Petrobrás em 1987. É
dirigente sindical dos mais ativos,
provados e respeitados na categoria. Sempre esteve nas lutas e na
defesa dos trabalhadores. Combateu Paulo Roberto Costa e foi punido por ele.
Agora se vê, claramente, quem sempre esteve
certo. Combateu e combate a repactuação do
Plano PETROS e os demais ataques aos direitos
de previdência dos ativos, aposentados e assistidos. Tem muita experiência, especialmente,
com atuação nos Conselhos da PETROS. No
momento, é suplente no Conselho Deliberativo.

DANIEL SAMARATE (Titular) - Ingressou na PETROBRÁS em 1979,
no SERTEL (Região Amazônica). Dirigente Sindical desde 1980. Diretor
eleito do Sindipetro Pará durante 4
mandatos consecutivos (1980-1992).
Diretor eleito da FUP (1994-1996).
Nesse período liderou a histórica greve de 1995.
Conselheiro Fiscal eleito da FUP (1997-1998) e
novamente diretor eleito da FUP (2005-2011). Foi
membro do PLANSEQ e do PROMIMP no Ministério do Trabalho, é membro da Comissão da AMS e
dos Níveis (2004 a 2006). Aposentou-se na Petrobrás em 1999. Atualmente está exercendo mais
um novo mandato eleito na FUP na Secretaria de
Seguridade Social.

VINÍCIUS CAMARGO (Suplente) Vinícius Camargo é Administrador
de Empresas na Petrobrás desde
2002. É formado pela Universidade
de Brasília e se pós graduou em
Gestão com ênfase em pessoas,
pela Fundação Dom Cabral (PUC-MG), e em Gerenciamento de Projetos, pela
FIA-USP. Esteve na luta dos novos: Isonomia Já!
Se integra às lutas da categoria desde então. Já
foi Conselheiro Fiscal e de Administração em
Cooperativa de Crédito de Trabalhadores. Trabalhou no RH Corporativo, com Benefícios, e no
Gás e Energia, com gerenciamento e fiscalização de empreendimentos. Está em seu primeiro
mandato sindical (Sindipetro-RJ).

SÉRGIO LYRA (Suplente) - Ingressou na Petrobrás em 1975 no SEFIN
e posteriormente no SERPLAN
(Sede-Rio). Aposentado desde 1995 é
formado em ECONOMIA pela UFES
e pós-graduado em Macroeconomia
pela CEPAL e em Administração de
Empresas pela PUC Rio. Tem MBA em Finanças
pelo IBMEC – RJ e cursos de Finanças e Planejamento da Petrobrás. Certificado como Conselheiro de Administração em 2011 pelo IBGC.
Eleito Diretor da AEPET (2001/2002), Diretor da
FUP (2002-2003); Conselheiro de Administração
da Cia. Petrolífera Marlin (2005/2007). Foi Diretor
Administrativo PETROS (2003/2007). Atualmente
é Conselheiro Fiscal da COELCE.

Programa de Trabalho - Dupla nº 75

Programa de Trabalho - Dupla nº 81

Vivemos um momento de ataque à Petrobrás
e aos direitos dos trabalhadores e nos cabe
fazer a defesa da Petrobrás e da PETROS e
seus planos de previdência. Manteremos ação
independente e intransigente na defesa dos
interesses dos participantes dos Planos de
Previdência da PETROS.

Fiscalizar as Demonstrações Contábeis e os
atos da Diretoria. Auxiliar o Conselho Deliberativo na gestão da Entidade. Acompanhar os
Controles Internos, mitigar os seus riscos e
propor soluções para administrar a Fundação
e os seus Planos, informando a todos os seus
participantes.

6

CANDIDATOS AO
CONSELHO FISCAL

CANDIDATOS AO
CONSELHO FISCAL

Dupla nº 82

Dupla nº 83

FERNANDO SIQUEIRA (Titular) Fernando Leite Siqueira, Engenheiro
UFRJ; Engenheiro da PETROBRÁS
– (1972/1995); Chefe Setor Projetos
Especiais e Divisão de Engenharia do
Dep. de Produção: Gerente Geral de
Projeto Bacias de Campos e Santos;
Livros: Petróleo e Petrobrás; Gasoduto Bolívia-Brasil, o pré-sal e a geopolítica do petróleo; 2009
- personalidade do ano na área de energia pela
Federação Nacional dos Engenheiros e Sindicato
dos engenheiros de SP. Principais cursos: Engenharia de Petróleo, Gerencia de Projetos e MBA
em Previdência Complementar; Conhecimento
pleno e experiência na legislação e regulamento
da Petros.

SÉRGIO SALGADO (Titular) Admitido na Petrobrás, RPBC,
em 20/1/1969 e aposentado em
30/9/1993. Exerceu 3 mandatos
sindicais no Sindipetro do LP.
Conselheiro Fiscal suplente na
gestão 2007/2011 da Petros. Em
parceria com um grupo interessado, vem executando análises sobre os investimentos da
Petros, a partir da negociação que envolveu a
troca e venda de títulos federais e a compra
de ações Itaúsa ON, que resultou em diversas
denúncias aos órgãos fiscalizadores. Formado
em Economia pela Faculdade de Economia na
Universidade Católica de Santos.

PAULO BRANDÃO (Suplente) Paulo Teixeira Brandão Bacharel
em Direito com experiência em
administração de previdência complementar fechada. Autor do livro
Em Defesa dos Fundos de Pensão.
Possui cursos de aperfeiçoamento
da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, USA
e estágios em Fundos de Pensão da Europa e
dos EEUU. Experiência vivida na luta diária pela
garantia dos direitos dos participantes, conhecimento da legislação pertinente e dos regulamentos dos Planos administrados pela Petros.
Autor de centenas de correspondências e vários
pareceres consistentes relativos às demonstrações contábeis e gestão da Petros.

DOMINGOS SABOYA (Suplente) Reingressou na Petrobrás em 1964,
DECOM. Graduado em Engenharia
Civil (1956) - Escola Nacional de
Engenharia – ex-UB. Gerente Pericias e Avaliações – SEPAV – ENGENHARIA/Petrobrás (1971-76; 198290). Gerente Serviço Investimento Imobiliário
– Petros (1977/82). Empregado Petrobrás por 27
anos; aposentou em 1990. Diretor Administração Petros (1996-1999). Ação profissional para
Petrobrás: COMPERJ (2008); mercado Caraguatatuba e avaliação área UTGCA – MEXILHÕES
(2007); Assistência Técnica à GASCAV - Vitória
(2007). Realizou o exame ‘“Affaire” Camargo
Corrêa-Itaúsa-Petros’, em 2011.

Programa de Trabalho - Dupla nº 82

Programa de Trabalho - Dupla nº 83

Experiência, conhecimento da legislação e
regulamentos consolidados na luta diária em
defesa dos direitos de participantes e assistidos nos permitirá seguir trabalhando pelo
coletivo, mormente, com relação a obrigação
de patrocinadoras na cobertura de déficits em
Planos da Petros.

Manter, acompanhar e denunciar a execução
via análises sobre os investimentos da Petros,
partindo da negociação que envolveu a troca e
venda de títulos federais e a compra de ações
Itaúsa ON. Coibir ações temerárias dos gestores e CD contrárias aos Participantes, donos
da Petros.
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CANDIDATOS AO
CONSELHO FISCAL

CANDIDATOS AO
CONSELHO FISCAL

Dupla nº 84

Dupla nº 85

GUERREIRO (Titular) - Carlos Alberto Souza da Silva – Nascido
em 14/10/1943, soteropolitano,
casado, aposentado – técnico em
contabilidade e em segurança do
trabalho. Trabalhou na Petrobras
de 1964 a 1990, nas funções de Plataformista, Torrista e Segurança Interna. Exerceu ainda a função de Conselheiro Fiscal no
Sindicato dos Químicos e Petroleiros em 2005,
na ASTAPE de 2009 a 2013 e atualmente exerce
mandato de Conselheiro Fiscal no Sindipetro.
Exerce também a função de Subcoordenador
na NUCAM.

COY (Titular) - Aposentado da
PETROLEO BRASILEIRO S.A, como
Contador Sênior, onde trabalhou
durante 38 anos, é Advogado, Pós
Graduado pela USP e UFRJ, Ex-Conselheiro Fiscal de Empresas
do Sistema PETROBRAS: (RIOPOL,
IBIRITERMO E TBG), foi Gerente e Consultor,
coordenou a implantação do SAP-R3 e Controles Internos da Lei Sarbanes Oxley, quanto aos
requisitos tributários. Foi professor da Universidade Petrobras, e é atualmente professor da
Universidade Veiga de Almeida-UVA.

DELZA (Suplente) - Edelzuita Maria Santos Nogueira – Nascida em
22/06/1946, casada – graduada em
matemática (UCSAL), pedagogia
(UNEB) e Licenciatura em Ciências (UNEB). Trabalhou na Maternidade de Alagoinhas de 1966 a
1976 como auxiliar de enfermagem e auxiliar
administrativa. De 1976 a 1998 esteve na Secretaria de Educação como educadora na área
de matemática e na ASTAPE de 2009 a 2013,
exercendo o cargo de Diretora Administrativa.

FRANCO (Suplente) - Aposentado
da PETROLEO BRASILEIRO S.A,
como Administrador Sênior, onde
trabalhou durante 39 anos. Graduado pela Universidade Católica do
Salvador, MBA em Gestão Empresarial pela UFBA, atual Presidente
do Rotary Club Salvador 2014/2015, é Membro
e Conselheiro da ABRAFAC - Associação Brasileira de Facilities. É Especialista em Gestão
de Facilidades e Condominial.

Programa de Trabalho - Dupla nº 84

Programa de Trabalho - Dupla nº 85

Desenvolver com eficácia e determinação um
trabalho de fiscalização, cumprindo as decisões
tomadas nas reuniões do Conselho Fiscal referentes ao crescimento e melhoria da Petros
demonstrando capacidade e probidade administrativa perante os participantes e assistidos.

Exercer o Mandado, com: Ética; Responsabilidade Social; Segurança da Informação; e
respeito ao Meio Ambiente, em sintonia com
os requisitos legais, visando o interesse dos
membros da PETROS: patrocinadora, instituidora; participante e assistido.
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