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Filiado à
sindipetro.org.br

ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

ESPECIAL APOSENTADOS
ACORDO COLETIVO:

ENTREGA DE DIREITOS É INACEITÁVEL
A executiva da Federação 

Nacional dos Petroleiros (FNP), 
reunida no dia 30 de outubro, 
na sede do Sindipetro-SJC, de-
cidiu submeter a proposta do 
TST às assembleias já que o 
SINDIPETRO RJ foi incluído na 
proposta de mediação após soli-
citado pela federação.

O momento agora é de re-
organização da base da catego-
ria, imposta pelo recuo da FUP, 
que está indicando aceitação da 

proposta e desfez a unidade da 
categoria. Entrega de direitos é 
inaceitável.

Nós Aposentados e Pen-
sionistas desde 1996 estamos 
sendo prejudicados com as po-
líticas de governos e do RH da 
Empresa, portanto, há 23 anos 
estamos sendo lesados e discri-
minados nos Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), principal-
mente com a Política da Remu-
neração Variável que Frauda 

o salário dos trabalhadores da 
Ativa em fez de dar Ganho Real 
de Salário, isso para não repas-
sar para quem não Repactuou.

No Act/2006/07, Congela-
ram a nossa Tabela Salarial em 
Dez/2006 e ainda fizeram um 
Novo Plano de Cargo e Salários 
(PCAC) só para os trabalhado-
res da Ativa, não estendido aos 
Aposentados onde a variação 
de reajuste salarial foi de 3% a 
71%, e com a Repactuação em 

MAIS TRAGÉDIAS ACONTECERÃO



2007 até hoje, quem Não Re-
pactuou vem sendo discri-
minados no percentual de 
reajuste, a Empresa paga em 
setembro, data base o índice 
referente ao IPCA, mas pra 
os não Repactuados ela tem 
dado um índice menor, para 
forçar essas pessoas a Repac-
tuarem, como castigo, nesse 
Act/2019 chegou ao cúmu-
lo de oferecer 70% do INPC 
onde não chega a 2,30% e o 
IPCA foi em torno de 4%. 

Além de termos um índice 
rebaixado ela diz que vai rea-
justar a nossa AMS pelo  índi-
ce de Variação do Custo Médi-
co Hospitalar do IESS, VCMH 
em janeiro de cada ano, esse 
índice está em torno de 17%.

Portanto, nós Aposentados 

e Pensionistas Não podemos 
Votar a Favor dessa Propos-
ta, além do Desmonte da Pe-
trobrás que tem ocorrido com 
as vendas das REFINARIAS, 
BR DISTRIBUIDORA, CIA. 
de GÁS e os LEILÕES DO PE-
TRÓLEO, uma verdadeira Pri-
vatização e entrega da nossa 
Soberania Nacional e como 
também está marcado o Mega 
Leilão da Cessão Onerosa dia 
06/11,  Por tudo isso vamos 
dizer NÃO a essa proposta do 
TST/PETROBRÁS.

POR NENHUM DIREITO 
A MENOS!

ASSEMBLEIAS COMEÇARAM 
NO DIA 31 DE OUTUBRO

Estamos num momento 
crucial. Na medida em que se 
mantém a retirada de direi-
tos, assédio moral, punições 

e a entrega da Petrobrás, não 
vemos outra saída que não se-
guir defendendo a rejeição e a 
greve petroleira.

Nossas assembleias serão 
um momento de reflexão so-
bre a necessidade de garantir-
mos nenhum direito a menos 
como forma inclusive de resis-
tir ao processo de privatização 
dificultando a vida dos com-
pradores e criando instabili-
dade nos negócios.

VEJA OS INDICATIVOS 
DA FEDERAÇÃO :

1 – Rejeição;
2 – Greve a partir do dia 12 

de novembro. 

* Pela Secretaria dos Apo-
sentados.

VEJA AS PERDAS AINDA PRESENTES NA PROPOSTA DO
 TST-PETROBRÁS QUE FORAM ACORDADAS PELA DIREÇÃO DA FUP:

- Reajuste salarial menor que inflação (70% INPC - por volta de 2% hj);
- Reajuste vale alimentação/refeição abaixo da inflação (70% INPC - por volta de 2% hj);
- Reajuste benefícios educacionais abaixo da inflação (70% INPC - por volta de 2% hj);
- Fim do adiantamento do décimo terceiro (pagamento conforme legislação em novembro e ajuste 
em dezembro);
- Diminuição (100% para 75%) da hora extra, para troca de turno, ainda aceitando o BANCO DE HO-
RAS (mesmo negociado significa que aceitamos o banco).
- Diminuição (100% para 50%) extra turno feriado;
- Fim da licença para exercício de mandato;
- Aumento do índice de reajuste da AMS (passa para índice VCMH que tem sido entre 15% e 20% 
nos últimos anos) com a inclusão de um teto de 30% do custeio na última proposta. Ou seja, terá um 
aumento na AMS menor do que a proposta anterior, porém, ainda significativo;
- Diminuição de benefícios da gratificação de férias (2/3 passa a entrar como abono sem entrar na 
conta do FGTS, INSS etc.);
- Fim da promoção por antiguidade de pleno para sênior (nível médio);
- Fim do adicional amazonas para novos empregados;
- Fim do programa jovem universitário para novos inscritos;
- Fim do programa de complementação educacional (qualificação para nível médio);
- Fim do programa resgate e redefinição do potencial laborativa;
- Fim da cláusula que trata da admissão de novos empregados;
- Fm da cláusula que trata da comissão de anistia.

PRÓXIMA ASSEMBLEIA DOS APOSENTADOS DIA 5/11, 
A PARTIR DAS 14 HORAS, NO SINDIPETRO-RJ



sentantes), a FENASPE (APAPE, AEPET, AEXAP) e o GDPAPE (por representes).

Posteriormente, foram incorporados por convite: a AMBEP e a FUP (por representantes).

O Fórum tornou-se então aberto, permitindo a livre participação de vários interessados. Participam inte-
grantes ou administradores de grupos das redes sociais, como os “Cabeças Brancas” (coletivamente), Sergio 
Salgado e Raul Rechten (ambos individualmente) e muitos outros.

Ao final de cada reunião do Fórum, são tirados indicativos para nortear os trabalhos dos integrantes do GT 
Petrobrás

Prezados 
companheiros,
 
Em nome da direção do 

Sindipetro-RJ, agradeço a 
todos os aposentados e pen-
sionistas que atenderam ao 
nosso chamado e compa-
receram à assembleia de 
aposentados para votação 
do ACT enviada pelo TST/
Petrobrás.

 No entanto, ainda se 
faz necessário realizar no-
vas assembleias, porque as 
assembleias anteriores fo-
ram invadidas pela direção 
da empresa, o que gerou 
uma série de irregularida-
des, e culminou com a sua 
invalidação. 

Diferente das narrativa 
que tem predominado nos 
informes comparativos, o 
Rio de Janeiro não aprovou 

nenhuma proposta. 
A verdadeira vontade 

dos trabalhadores foi cla-
ramente contra a proposta, 
expressa pela pequena di-
ferença  de votos em uma 
assembleia distorcida por 
milhares de votos prove-
nientes de nomeados por 
indicações políticas, geren-
tes e de colegas que assina-
ram acordo individual. 

A segunda proposta do 
TST (quinta no processo de 
negociação) foi apresenta-
da a toda categoria e todos 
os sindicatos já realizaram 
ou estão realizando assem-
bleias sobre a mesma. Por 
isso, e considerando a auto-
nomia sindical garantida 
em lei, o Sindipetro-RJ tam-
bém realizará novamente 
as suas.

 Assim, nós espera-
mos  mais uma vez, que os 
nossos aposentados, que 
mesmo idosos, participam 
ativamente da luta e com-
parecem aos atos, passeatas 
que realizamos, compare-
çam também às novas as-
sembleias.

 O Sindicato não po-
deria rejeitar ou assinar 
uma proposta sem subme-
tê-la à avaliação dos seus 
repre sentados.

 
VAMOS JUNTOS, QUE 
A LUTA É GRANDE!  

UNIDOS SOMOS MAIS 
FORTES! 

 
NÓS ESPERAMOS TO-

DOS VOCÊS NA PRÓ-
XIMA ASSEMBLEIA DE 
APOSENTADOS,.

e Fiscais); a FNP (por repre-

SECRETARIA DOS APOSENTADOS DO SINDIPETRO-RJ 
FAZ AGRADECIMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

QUER RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO DOS APOSENTADOS?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br

PRÓXIMA ASSEMBLEIA DOS APOSENTADOS DIA 5/11, 
A PARTIR DAS 14 HORAS, NO SINDIPETRO-RJ

Assembleia dos Aposentados, no dia 15 de outubro, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), com mais de 100 participantes
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA É APROVADA E 
APOSENTADORIA FICA MAIS DIFÍCIL PARA TRABALHADOR

O Senado aprovou, em segundo turno, a 
reforma da Previdência Social proposta pelo 
governo de Jair Bolsonaro (PSL), em janeiro 
deste ano.

A PEC (Proposta de Emenda Constitucio-
nal) número seis recebeu 60 votos 
a favor e 19 contra, a reforma tira 
direitos fundamentais de mais de 
100 milhões de brasileiros, que estão 
no mercado de trabalho formal, in-
formal ou já são aposentados e pen-
sionistas. Os destaques individuais 
apresentados pelos senadores foram 
rejeitados.

As lideranças que orientaram as 
bancadas a votar a favor da reforma 
foram: MDB, Podemos, Republicanos, PSL, PSC,  
PSDB, Democratas e Progressistas. PT, Rede, 
PSB e PDT se posicionaram contra. O PSD, Pros 
e o Cidadania liberam a bancada para votar. 

“Todos perdem. Não tem ninguém que ainda 
vai se aposentar que não vai ter algum direito 
retirado por conta dessa PEC”, explicou o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS).

O relator da reforma foi o senador Tasso Je-

reissati (PSDB-CE), que defendeu as mudanças. 
“O texto chega a quase um consenso nessa Casa. 
Temos que encerrar isso hoje. Não podemos fa-
zer nada que faça esse projeto para a Câmara. O 
texto não é perfeito, mas dentro da diversidade 

da Casa é o melhor texto possível”, 
argumentou.

A reforma estabelece uma idade 
mínima de 65 anos para os homens e 
62 anos para as mulheres com tempo 
mínimo de contribuição de 20 anos 
e 15 anos, respectivamente. O va-
lor, porém, será equivalente a 60% 
da média do valor de referência das 
contribuições, ou seja, o equivalente 
à renda do trabalhador na ativa.

Para ter direito ao valor integral, a partir de 
agora, trabalhadores devem contribuir por 40 
anos. Na prática, o trabalhador e a trabalhadora 
terão que trabalhar muito mais tempo, além do 
limite da idade mínima, para ter direito ao valor 
integral.

Pela regra em vigor anteriormente, o valor 
integral do benefício era garantido pela fórmu-
la 86/96. A soma da idade e do tempo de con-

DOS 81 SENADORES, 
60 VOTARAM A FAVOR 
DA PEC 6; EM 10 ANOS, 

GOVERNO QUER DEIXAR DE 
PAGAR R$ 800 BILHÕES 

EM BENEFÍCIOS



PB

REUNIÃO DOS APOSENTADOS SEMPRE NA PRIMEIRA TERÇA-FEIRA DE  TODO MÊS, 
HÁ 18  ANOS,  A  PARTIR  DAS 14H,  NO SINDIPETRO-RJ . 

tribuição para homem deveria ser igual a 96, 
sendo obrigatório um mínimo de 35 anos de 
contribuição. Para as mulheres, a aposentado-
ria integral poderia ser concedida se a soma da 
idade e do tempo de contribuição (30 anos no 
mínimo) atingisse 86 pontos.

A reforma também acabou com a regra da 
aposentadoria por idade, que exigia 15 anos 
de contribuição e idade mínima de 60 anos 
para a mulher e 65 anos para os homens. De 
cada dez aposentadorias concedidas, sete 
eram por idade. 
 
EXEMPLOS

Atualmente, um trabalhador que hoje tem 
65 anos de idade e 29 de contribuição, pela re-
gra antiga da aposentadoria por idade, poderia 
se aposentar por idade daqui a um ano. Para a 
aposentadoria por tempo de contribuição, da-
qui a seis anos. No entanto, com a regra nova, 
ele só vai se aposentar com direito ao valor in-
tegral do benefício daqui a 11 anos.

Uma mulher com 56 anos de idade e 26 anos 
de contribuição precisaria esperar só mais um 
ano para conseguir se aposentar (regra 86/96). 
Com a reforma, essa mesma trabalhadora terá 
que esperar seis anos para se aposentar com o 
valor integral.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
destacou que a reforma foi cruel porque só atin-
giu a classe trabalhadora e os mais pobres. 

“Não teve nenhuma discussão para falar da 
tributação sobre o capital acumulado. Sobre as 
grandes fortunas, sobre a concentração de ren-
da. A investida é contra o trabalhador que está 
lá dentro da mina, no pesado e ganhando pou-
co”, assinalou o Rede. 
 
RIGIDEZ

Com a alteração das regras, que distan-
ciam os trabalhadores dos benefícios, o Esta-
do deve retirar, no mínimo, R$ 800 bilhões do 
montante pago em aposentadorias, auxílios e 
pensões pelo INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social), em dez anos, segundo a análise 
do próprio governo. 

No texto apresentado pelo Executivo no co-
meço do ano, com regras ainda mais rígidas do 
que as que foram aprovadas nesta terça, a refor-

ma tinha uma previsão de cortar R$ 1,2 trilhão 
dos benefícios em uma década.

Para a oposição, a reforma descaracteriza 
completamente os princípios da Seguridade So-
cial, estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, como um sistema de distribuição de ren-
da e proteção social em todo território nacional.  

Na votação em primeiro turno, no dia 1° 
de outubro, a reforma teve 56 votos a favor e 
19 contra. 

Nos dez meses de tramitação no Congresso, 
a proposta de reforma do governo foi perdendo 
volume, por conta dos protestos da classe traba-
lhadora e dos movimentos sociais.

Por exemplo, foi rejeitada a regra de capita-
lização individual; a regra que determinava um 
valor menor da pensão caso a viúva não tiver 
filhos; fim da regra que permitia valores meno-
res que um salário-mínimo para as pensões e 
benefícios para deficientes carentes.
 
PARARELA

Os debates no Congresso sobre as regras da 
Previdência não terminam com a aprovação da 
PEC 06/19. A Comissão de Constituição e Justi-
ça (CCJ) está analisando a PEC 133/19, a chama-
da PEC paralela. Nela estão os pontos polêmicos 
que ficaram de fora, por enquanto, da reforma. 
Por exemplo, a inclusão dos estados e municí-
pios na reforma; a tributação das entidades fi-
lantrópicas e o fim da isenção para as exporta-
ções do agronegócio.
 
TRANSIÇÃO

Para os trabalhadores que estão perto de se 
aposentar terão que cumprir um pedágio, um 
período a mais de contribuição, de acordo com 
o tempo de faltaria pela regra antiga, mais ida-
de mínima. As regras mudam para os servido-
res públicos e para os trabalhadores da incia-
tiva privada. Confira os modelos de transição 
aqui: https://www12.senado.leg.br/noticias/
infograficos/2019/08/regras-de-transicao-pa-
ra-trabalhadores-em-atividade

O senador José Serra (PSDB-SP) argumen-
tou que as regras aprovadas não são suficien-
tes e que espera mais arrochos para reduzir os 
custos com os pagamentos das aposentadorias 
e pensões.

Fonte: Brasil de Fato
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O novo presidente da Petros, 
Bruno Dias, esteve no Sindipetro
-RJ, no início da tarde do dia 18 
de outubro para paraticipar de 
um evento promovido pela FNP, 
em que detalhou o plano da Pe-
tros para equacionar o déficit.

Após a apresentação do 
“novo plano”, Dias respondeu 
questionamentos e tirou dú-
vidas de petroleiros ativos, 
aposentados e pensionistas. O 
evento durou cerca de 2 horas. 
Aproximadamente 200 pesso-
as estiveram presentes.

Segundo Dias, o novo plano 
prevê redução de benefícios em 
troca de um prazo mais longo e 
contribuições extras menores.

Durante a apresentação, o 
novo presidente da Petros ex-
plicou que o plano deve permi-
tir uma redução no tamanho 
das alíquotas extras pagas pelos 
participantes. Além disso, ele 
vai ser usado também para co-
brir o déficit de R$ 8,4 bilhões 
registrado em 2018 que não é 
coberto pelo equacionamento 
em vigor, de acordo com ele.

Procurado pela imprensa da 
FNP, Dias não quis dar entrevista.

Vale lembrar que Dias já 
havia implementado no ano 
passado plano com perfil seme-
lhante na Fapes, fundo de pen-
são dos funcionários do BNDES 
e onde era diretor jurídico.

“Esperamos que esse novo 
plano seja aprovado até o dia 
31 de dezembro deste ano e im-
plementado no ano seguinte”, 
disse Bruno Diassobre a pro-
posta para equacionar o déficit 
da Petros.

BRUNO DIAS DETALHA PLANO PARA EQUACIONAR DÉFICIT DA PETROS

Apesar da FNP não congregar a maior parte dos Sindipetros, é importante pontuar que na atua-
lidade uma greve encampada por esta Federação é possível, necessária e potente. 

Os Sindipetros RJ e LP já reúnem as bases que respondem pela maior parte da produção do Pré-
Sal (Búzios e Lula), terminais estratégicos para a distribuição de petróleo para refinarias como a RE-
GAP, unidade de tratamento de gás (UTGCA), termoelétricas, além do coração político e administra-
tivo da empresa, dentre outros. 

O Sindipetro-SJC conta com a REVAP e terminal e as bases combativas de SE/AL e PA/AM/MA/
AP também encontram-se ameaçadas pela desmobilização imposta ao Norte e Nordeste do país. 

Obviamente nosso desejo é por uma greve unificada, porém, ante a “desistência” da FUP, a FNP 
apresenta total condição para conduzir a greve e pressionar a gestão da empresa por um ACT sem 
perda de direitos e contra a privatização. 

Não nos deixemos paralisar pelos indicativos da FUP:  nossa greve é possível, potente e pode virar este jogo! 

A GREVE É POSSÍVEL



7

APOSENTADOS PRESENTES
Toda terça-feira, entra no 

ar uma nova edição do progra-
ma do Núcleo 6 do SINDIPE-
TRO-RJ, composto por Jorge 
Rosa (Angra dos Reis), Reinhold 
Schopke e Roberto Ribeiro. Vei-
culado desde 2009, o programa 
é apresentado por Roberto Ri-
beiro com participação de con-
vidados para divulgar a agenda 
de atividades da semana e de-
bater os principais temas que 
envolvem aposentados e pen-
sionistas, valorizando sempre 
a participação dos ativos nessas 
discussões. Reprises às quartas, 
1h - 10h e 15h.

Aposentado Presente 473 - 8/10
A grave situação de privati-

zação da Petrobrás e a proposta 
da empresa contra os petroleiros 
no Acordo Coletivo de Trabalho 
foram os assuntos principais 
neste programa com apresenta-
ção do diretor Roberto Ribeiro, 
da Secretaria de Aposentados 
e Pensionistas do SINDIPETRO
-RJ, da FNP e da FAAPERJ, com 
participação do diretor do Se-
tor Privado, Antonio Furtado. 
Convocação da assembleia de 
aposentados no dia 15 de outu-
bro na ABI, às 14h, entre outros 
informes. 

Ouça o programa e divulgue: 
encurtador.com.br/aefj6 

Aposentado Presente 474 - 15/10
A assembleia dos aposenta-

dos do SINDIPETRO-RJ rejeitou 
por unanimidade a proposta de 

ACT que acaba com direitos 
conquistados pelos petroleiros. 
Gravado no saguão do prédio 
da ABI, após a assembleia, o 
programa tem apresentação do 
diretor Roberto Ribeiro do Nú-
cleo 6 – Aposentados e Pensio-
nistas, também diretor da FNP 
e da FAAPERJ. Participação do 
diretor Reinhold Schopke, tam-
bém do Núcleo 6; do diretor 
Antonio Furtado do Núcleo 5 
– Empresas Privadas; do diretor 
Eduardo Henrique do Núcleo 
1 – Secretaria Geral e Comuni-
cação e coordenador geral da 
FNP; e do diretor Sérgio Paes 
do Núcleo 4 – Organização no 
local de trabalho e demandas 
cotidianas, e diretor da FNP. 
Nesse programa, participação 
também de diretores do SIN-
DIPETRO-LP: Adaedson Costa, 
também coordenador geral da 
FNP e Fábio Mello, também di-
retor da FNP. Nenhum direito a 
menos!

 Ouça o programa e divulgue:. 
encurtador.com.br/defO0  

Privatização 10/10
Pela primeira vez na Rádio 

Petroleira, o Núcleo 2 da atu-
al gestão no SINDIPETRO-RJ 
conduziu um programa, estre-
ando com o “Privatizar faz mal 
ao Brasil” que abordou Política 
e Formação Sindical, passando 
por geopolítica, memória, cul-
tura, a campanha “O petróleo 

tem que ser nosso!”, esporte e 
muito mais. Neste primeiro pro-
grama, apresentação do diretor 
Luiz Mário Nogueira Dias. Con-
vidados: Caio Andrade, geógrafo 
e mestre em serviço social, coor-
denador do Instituto Osvaldo Pa-
checo; Rômulo Castro, sociólogo, 
presidente da ADCEFET-RJ, se-
ção sindical ANDES; e Jaqueline 
Botelho, professora da Escola de 
Serviço Social da UFF.

Ouça o programa e divulgue: 
encurtador.com.br/fFUY5 

Notícias petroleiras e outras
Programa anteriormente co-

nhecido como “Empresas Priva-
das”, que ia ao ar na Rádio Petro-
leira, produzido pela Secretaria 
de Empresas Privadas do Sindi-
petro-RJ, agora, com novo nome 
“Notícias Petroleiras e Outras” 
é realizado pelos diretores Ivan 
Luiz e Antônio Furtado, sempre 
com participação de convida-
dos, transmitido ao vivo, todas 
as quintas-feiras, a partir das 15 
horas pelo Facebook do diretor 
Ivan Luiz de Andrade. 

Ouça o programa e divulgue: en-
curtador.com.br/rNOU7

www.sindipetro.org.br 
(21)3034-7300/7326

Comunicação: Antony, Carla Marinho, Coaracy, Eduardo Henrique,

Gustavo Marun, Natália Russo, Vinícius Camargo | (21)3034-/7307/7337

Edição, Redação e Diagramação: Vanessa Ramos (MTB 40.208) 

Projeto Gráfico: Caio Amorim |  Impressão: MEC | Tiragem: 4.500



SECRETARIA 
DOS APOSENTADOS

 1 – Site do SINDIPETRO-RJ  
www.sindipetro.org.br, atra-
vés da Secretaria de Aposen-
tados;

3 - Programa “APOSENTA-
DO PRESENTE” transmitido 
ao vivo através da Radio pe-
troleira  https://radiopetrolei-
ra.wixsite.com/radiopetrolei-
ra/aposentado-presente. 

Toda terça-feira, das 
18h30min às 19horas, com re-
prise na quarta-feira, 01hora 
da manhã), 10horas e 15horas. 
Os programas anteriores estão 
disponíveis no site;

4 - Programa Faixa Livre na 
Rádio Bandeirantes AM 1360, 
das 09horas às 10horas, na se-
gunda-feira e das 8h às 10h de 
terça-feira  a sexta-feira.

5 - Programa Circuito Pe-
troleiro Aposentados em 
www.tvpetroleira.tv, clique 
em “Videoteca”, “Circuito Pe-
troleiro”, “Circuito Petroleiro 
Aposentados”.

NÚCLEO 6 - SECRETARIA DE 
APOSENTADOS
Diretores: Roberto Ribeiro, 
Schopke e Jorge Rosa. 
Secretária: Tatiane Velasco

CONTATOS 
(21) 3034-7302/3034-7338 apo-
sentados@sindipetro.org.br / 
Facebook: Aposentados Sindi-
petroRJ

Próximas REUNIÃO DE APOSENTADOS 

RIO DE JAENIRO - DIA 05 ÀS 14H 
Auditório - Av. Passos, 34, 
Centro

ANGRA - DIA 06, ÀS 14H
Rua Itassucê, 157, Jacuecanga, 
Angra dos Reis.

MANGUINHOS - DIA 07 ÀS 14H 
Auditório - Av. Passos, 34, 
Centro

A Chapa 1, liderada por Warley Martins Gonçalles, ven-
ceu o pleito da COBAP, obtendo 231 votos.

A eleição foi realizada no dia 25 de outubro, no Rio Gran-
de do Sul. Os delegados votantes vieram de 20 estados, re-
presentando dezenas de associações. Warley presidirá a 
Confederação até 25 de outubro de 2023.

“Parabéns também para nós, da CHAPA-2, que obtive-
mos 28 votos. Foram várias dificuldades para compor nossa 
chapa e não nos deixaram nem panfletar o boletim e tão 
pouco defender as nossas propostas. Por que será? Mas, 
estaremos juntos nas lutas em defesa dos nossos direitos e 
cobrando dessa direção mais ações, até a próxima eleição, 
a ser realizada em 2023”, afirmou Roberto Ribeiro, um dos 
componentes da Chapa 2.

CHAPA DE WARLEY VENCE ELEIÇÃO COM 90% 
DOS VOTOS E CONQUISTA QUARTO MANDATO


