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Conheça aqui os candidatos indicados pelo CDPP às Eleições Petros 201116 a 29 de Setembro

Derrotar mais uma tentativa de fraude de Hernandes et caterva
Programa das chapas

Trabalhar pelo aperfeiçoamento dos planos de benefícios, sem prejudicar os direitos coletivos. Manutenção, irrestrita, dos direi
tos adquiridos dos ativos e assistidos. Fiscalizar a gestão dos patrimônios individuais, bem como dos coletivos e solidários, vi
sando o cumprimento dos compromissos assumidos com os participantes. Lutar para manter o caráter previdenciário da Petros.
Defesa intransigente dos direitos dos participantes dos planos em retirada de patrocínio. Defesa dos direitos de todos os partici
pantes (repactuantes ou não) do Plano Petros do Sistema Petrobrás e do Plano Petros 2. A Petros É Nossa!

CONSELHO DELIBERATIVO
Titulares Suplentes

Paulo Brandão
Paulo Teixeira Brandão, petroleiro, apo
sentado, admitido em 1961 na Reduc e em
1972 na Petrobrás Distribuidora. Bacharel
em Direito. Autor do livro "Em Defesa dos
Fundos de Pensão". Na Petros foi diretor,
presidente do Conselho Fiscal e atualmente
Conselheiro Deliberativo Eleito. É dirigente
da Fenaspe e presidiu a Apape.

Fernando Siqueira
Fernando Leite Siqueira, engenheiro, apo
sentouse em 1995. Presidente da Aepet
(Associação dos Engenheiros da Petrobrás)
em seu quinto mandato. É o atual presidente
do Conselho Fiscal da Petros e vicepresi
dente do Clube de Engenharia. Foi Conse
lheiro Deliberativo, eleito. Defende o Plano
Petros do Sistema Petrobrás, para todos.

Clarckson
Clarckson Messias Araújo do Nascimento,
sergipano, 54 anos, formado em Ciências
Contábeis. Está na Petrobrás desde 1978.
Trabalha como técnico de contabilidade. É di
rigente sindical da Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) para unir novos e antigos,
ativos e aposentados. A Petros É Nossa!

Marcos André
Marcos André dos Santos, 37 anos, formado
em Ciências Contábeis na Federal da Bahia,
onde é também acadêmico de Direito. Com
cinco anos de Petrobrás, trabalha como técni
co de suprimento. É participante do Plano
Petros 2. Diretor do Sindicato do Ramo Quími
co e Petroleiro (BA), luta contra o sindicalismo
pelego dos atuais dirigentes da FUP.

Titular Suplente
CONSELHO FISCAL

Epaminondas Mendes
Epaminondas de Souza Mendes, admitido na
Petrobrás em 27/04/1957, participante fundador
da Petros, aposentouse em 24/08/1979. É diri
gente da Astape–BA. Em 1957, fez vários cur
sos patrocinados pela Petrobrás. Diplomouse
em Técnico de Máquinas e Motores através da
Escola de Engenharia Eletromecânica da
Bahia. É teólogo, pela Faculdade de Teologia
CharismaBahia.

Emídio
Emídio Rebelo Filho, bacharel em Direito e
técnico em Contabilidade; ingressou na Petro
brás em 14/11/1956 como auxiliar de escritório,
na Renor, ocupou todas as funções administra
tivas. É graduado em Administração e Rela
ções Humanas pela Fundação Getúlio Vargas
(RJ). Na Renor, chefiou diversos setores. É
fundador da Petros, tendo ingressado em
06/02/1970. Representa a AmbepBelém.

15

23

31



Companheiros,
Por disposição estatutária

(artigo 24, § 4°) não pode
rei ser reeleito para o Con
selho Deliberativo da
Petros, para um terceiro
mandato. Todavia, mais
uma vez continuamos na lu
ta no sentido de termos
nossa voz naqueles colegi
ados. Tem causado estra
nheza a minha posição em
abrir mão da possibilidade
de me candidatar, dessa
vez para o Conselho Fis
cal, o que me seria permiti
do pelo Estatuto e não ter
acompanhado o eficiente e
leal companheiro Epami
nondas, da Astape–BA, e
em consequência, indicar,
apoiado pelos demais com
panheiros da Ambep, o no
me do nosso representante
regional de Belém do Pará,
Emídio Rebelo Filho.
Em primeiro lugar, e nes

se sentido tive a compreen
são e concordância do

velho amigo da Asta
pe–BA, da diretoria da Am
bep e de todos os demais
representantes regionais
da nossa Associação que,
em reunião anual, escolhe
ram o companheiro Emídio
para substituirme e conti
nuar assim representando
a Ambep num dos Conse
lhos da Petros.
Em segundo lugar, resta

me esclarecer o porquê da
minha desistência e o faço
de boa fé, e ética que nes
sas horas se tornam irre
movíveis no cumprimento
de acordos e compromis
sos.
Deveria preferir descan

sar e dispor de mais tempo
para continuar a luta que,
nós, aposentados e pensio
nistas, jamais abandonare
mos até que sejamos
melhor compreendidos e
devidamente justiçados pe
la Petros, Petrobras, gover
nos e chegarmos ao fim da

nossa passagem pela Ter
ra. Dessa forma estarei
mais livre para lutar no sen
tido de termos a nossa voz
sempre presente nos Con
selhos da nossa Petros e
no convencimento daque
les participantes que atual
mente nos ignoram,
esquecendose que para lá
irão e se hoje não se prepa
rarem, apoiandonos na sa
grada missão, não lhes
será garantida uma velhice
digna e merecida que tanto
almejam.
Minha intenção de voto

para os Conselhos Delibe
rativo e Fiscal da Petros é
para Paulo Teixeira Bran
dão / Fernando Siqueira e
Epaminondas / Emídio.
Além dessas duas chapas

em que votarei, há ainda
uma indicação do CDPP
que entendemos merecer
também sua consideração
e seu voto. Tratase da cha
pa dos companheiros de lu

ta Clarckson e Marcos
André ao Conselho Delibe
rativo. Em breve a Ambep
e demais entidades esta
rão orientando você em
como nos ajudar a eleger
todas as três chapas que
desejamos aos conselhos
da Petros.
Nesse sentido, transmito

a todos o meu “até logo” e
que Deus nos ajude em
mais esta batalha, agora
iniciada.

Yvan Barretto de Carvalho
(Conselheiro Eleito)

Carta Aberta do Conselheiro Eleito Yvan Barretto de Carvalho
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"Vamos provar no voto e na luta que A Petros É Nossa!"
O coordenador do Comitê em Defesa dos

Participantes da Petros (CDPP), Ronaldo
Tedesco, informou sobre reunião do
Comitê no final de julho, onde foi traçada
uma "linha de unidade nacional para con
quista das vagas em disputa nos Conse
lhos Deliberativo e Fiscal da Petros".

Tedesco sublinhou, ainda, que a direção
da Petros acabou com o voto por corres
pondência, para "facilitar a vida dos seus
candidatos. Mas nós, juntos, mostraremos
que A Petros É Nossa!".

O CDPP apresenta, neste jornal, as can
didaturas dos petroleiros comprometidos
com "a defesa dos interesses dos partici
pantes e sem nenhum tipo de compromis
so com qualquer governo, patrocinadora
ou partido político". Tedesco ressaltou que
o desafio é garantir a unidade dos partici
pantes da Petros, em defesa dos seus in
teresses. "Ativos e assistidos, repactuados
ou não: A Petros É Nossa! Provaremos
isto na luta e no voto", ressaltou o
coordenador do CDPP.




