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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 
doravante denominado SINDIPETRO-ES, CNPJ Nº 31.787.989/0001-59, na 
forma do seu Estatuto Social, vem através de sua Diretoria Colegiada convocar 
os associados e todos os trabalhadores do setor petróleo a participarem do 30º 
CONGREPES – CONGRESSO ESTADUAL DOS PETROLEIROS DO 
ESPIRITO SANTO, com o tema “O Capitalismo muda e o alvo ainda é a classe 
trabalhadora: um novo sindicato para um mundo em crise”. E que neste ano, 
respeitando às orientações das instituições públicas de saúde, nacionais e 
internacionais, cumprindo com o isolamento social devido à pandemia da 
Covid-19, se dará de forma on-line, nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2021, que 
se realizará nas redes sociais do sindicato, tanto no Facebook quanto no 
YouTube, e por meio da Plataforma Meet, em salas virtuais de reunião. 
 
O 30º CONGREPES vai debater os impactos da pandemia do novo 
coronavírus para o povo brasileiro e seus reflexos na geração de empregos e 
na distribuição de renda. Será debatido também os avanços observados pela 
atuação do sindicato no enfrentamento da pandemia no ambiente Petrobras, 
com especialistas e pesquisadores da área, além de promover a discussão 
sobre os aspectos do futuro da Petrobras sob o olhar de grande geradora de 
energia em um país que sofre com crises cíclicas nesse setor. 
 
O Congresso também deliberará sobre as pautas de reivindicação da 
categoria, além da eleição de delegados para representar o SINDIPETRO-ES 
na 18ª Plenária Estatutária CUT/ES e na Plenária Nacional da FUP, IX 
PLENAFUP, previstas para acontecer ainda em 2021. 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Quinta-feira (08/07/2021) 
 
19h00 – Abertura oficial do Congresso Estadual dos Petroleiros (moderador) 
 
19h05 – Aprovação do Regimento Interno (moderador) 
 
19h10 – Falas de abertura: Valnísio Hoffmann (Sindipetro-ES) e Deyvid Bacelar 
(FUP) 
 
19h30 – Mesa Redonda: Energia para resistir: a mudança é agora! 
- Rodrigo Ferri (Sindipetro-ES – Mediador) 
- Amanda Lima Santos (Sindipetro-ES), Clarice Campelo de Ferraz (Instituto 
Ilumina) e Thiago Ávila (Bem Viver) 
 
20h30 – Encerramento do dia 
 
Sexta-feira (09/07/2021) 
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19h30 – Mesa Redonda: Fake news, redes sociais, homofobia e racismo: o 
caldeirão do ódio. 
- Bruna Moschen (Sindipetro-ES e CUT - Mediadora) 
- Camila Valadão (PSOL), Célia Tavares (PT) e Tiago Franco (Frente Petroleira 
LGBTQIA+) 
 
20h30 – Encerramento do dia 
 
Sábado (10/07/2021) 
 
09h00 – Mesa Redonda: Energia para o futuro: o fim do petróleo ou o fim da 
Petrobras? 
- Etory Feller (Sindipetro-ES – Mediador) 
- Francismar Cunha (UFES), Alexandre Finamori (Sindipetro - MG) e  Henrique  
Jager (INEEP) 
 
10h20 – Encerramento da mesa 
 
10h30 – Mesa Redonda: Saúde e segurança do trabalhador em tempos de 
pandemia 
- Wallace Ouverney (Sindipetro-ES – Mediador) 
- Vivian Pizzinga (UERJ) e Alex Pereira (Sindipetro-ES) 
 
11h30 – Encerramento da mesa 
 
14h00 – Mesa Redonda: O Sindicalismo moderno e a urgência de ressignificar 
o trabalho 
- Wallace Ouverney (Sindipetro-ES – Mediador) 
- Gabriel Costa (CUFA) e Danilo Silva (Sindipetro Unificado SP) 
 
15h30 – Encerramento da mesa 
 
15h30 – Finalização e leitura da Carta do 30º CONGREPES 
  
16h00 – Eleição da delegação para o IX PLENAFUP e da delegação para a 18ª 
Plenária Estatutária CUT/ES 
 
16h30 – Encerramento e Confraternização 
 
 

 
Vitória, 02 de julho de 2021 

 
 
 

Valnísio Hoffmann 
Coordenador Geral do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo 

 


