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Entre os dias 15 e 19 de julho será 
realizado o 17º Congresso Nacional 
da FUP. Esta será a primeira vez que 
ocorrerá de forma virtual devido 
ao isolamento social ocasionado 
pela pandemia do COVID-19.  Mais 
de 400 delegados parti ciparão de 
salas de debate 100% virtual, além 
da plenária final. A FUP já está 
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Simão Zanardi Filho  |  Presidente

Pelo presente edital, conforme artigo 12 do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refi nação 
de Petróleo de Duque de Caxias, situado na Rua José de Alvarenga, 553/Centro, o Presidente convoca os associados 
qualifi cados como delegados a comparecerem, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º do Estatuto, a comparecerem ao XII 
Congresso dos Petroleiros de Duque de Caxias (XIII CONDUC), no aplicativo Zoom em formato de sala virtual, no dia 27 
de Junho, a partir das 10:00 horas, com os seguintes pontos de pauta:

1 - Aprovação da proposta de pauta de reividicações 2020 - 2021;
2 - Eleição da chapa de delegados para o XVIII CONFUP.

CONGRESSO LOCAL DO SINDIPETRO CAXIAS

Edição Especial

operacionalizando toda a estrutura 
online para que todos os petroleiros 
possam imergir nas discussões 
tão quanto acontece no evento 
presencial. 

O s  co n g re s s o s  l o ca i s  s ã o 
preparati vos ao congresso nacional, 
com a eleição dos delegados e da 
pauta da campanha reivindicatória 

2020-2021. Caberá, também, ao 
congresso eleger a nova direção da 
FUP que terá o mandato de 3 anos, 
até 2023. Sendo assim, convidamos 
todos os petroleiros sindicalizados a 
parti ciparem do XIII CONDUC, que 
acontece no próximo sábado, 27.

Faça sua inscrição pelo telefone 
(21) 99439-9198.

Estamos prestes a iniciar mais 
uma negociação do nosso valioso 
e duramente conquistado Acordo 
Coletivo de Trabalho.

É  e l e  o  i n s t r u m e n t o  q u e 
estabelece as regras na relação 
trabalhista existente entre o 
empregador e os empregados de 
forma coletiva, e é o resultado do 
acúmulo histórico da categoria e 

da correlação de forças entre as 
partes.

Atr ibuímos à  luta  de cada 
trabalhadora e cada trabalhador 
do sistema Petrobrás a construção 
e a manutenção das cláusulas do 
nosso ACT vigente que, assim como 
a CLT e os demais dispositivos que 
salvaguardam os direitos da classe 
trabalhadora, vem sendo atacado 

diuturnamente desde o golpe de 
2016. 

Para  d iscut i r  os  rumos da 
categoria petroleira no próximo 
congresso da FUP, precisamos 
definir os nossos representantes. 
Para isto, convocamos o Congresso 
Regional de Duque de Caxias que 
acontecerá no próximo sábado,
dia 27/06, a partir das 10h.

XIII CONDUC acontece no próximo sábado
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Em tempos de isolamento social 
justificado pela pandemia, realizaremos 
o XIII CONDUC de forma não presencial.

Para isso, contamos com o apoio 
e a colaboração das trabalhadoras 
e trabalhadores da REDUC, TECAM, 
UTE-GLB, ECOMP/Arapeí, aposentados, 

aposentadas e pensionistas. 
Assim como nas assembleias que 

a direção do Sindipetro Caxias vem 
realizando durante o período de 
isolamento social, o congresso será 
através da ferramenta de reuniões 
virtuais ZOOM, possibilitando aos 

petroleiros  sindicalizados  participarem. 
A seguir, encaminhamos um passo 

a passo simples e objetivo para os 
delegados cadastrados e habilitados pela 
secretaria do sindicato a participarem e 
contribuírem com a diretoria na luta por 
direitos no próximo CONFUP.  

congresso virtual

1 - Todos os trabalhadores que desejarem participar do CONDUC devem, obrigatoriamente, se cadastrar 
na secretaria do sindicato nos dias 23, 24 e 25 /06 entre 10 e 18h, através do telefone (21) 99439-9198. 
Essa etapa visa garantir que os delegados são sindicalizados e estão em dias com suas obrigações;    
 
2 - Todos os delegados habilitados a participar do XIII CONDUC precisam ter acesso à internet e devem 
baixar nos seus CELULARES, TABLETs ou COMPUTADORES o aplicativo ZOOM (https://zoom.us/signin). 
Este App é grátis e pode ser baixado de qualquer loja virtual (Google Play ou Apple Store); 
 
3 - A secretaria do sindicato enviará o LINK de ACESSO para todos os delegados previamente cadastrados 
12h antes do início do XIII CONDUC. Todos que receberem devem clicar no LINK em azul para acessar 
a reunião.  Recomendamos que todos façam testes de acesso ANTES do início do XIII CONDUC, para 
evitar imprevistos. O Sindipetro Caxias não se responsabiliza por eventuais problemas de acesso ou 
instabilidades de conexão. 
 
4 - Todos os delegados e delegadas devem, obrigatoriamente, preencher sua identificação no ZOOM com 
o seu nome de guerra (Ex.: Carlos Silva - conhecido como SILVA), unidade de trabalho (REDUC, TECAM, 
UTE-GLB , ECOMP/ARAPEÍ, aposentados, aposentadas e pensionistas) e a sua matrícula (Ex.:8888888-8);   
JOÃO – REDUC - 111111-1 
 
5 - TODOS os delegados que acessarem a sala virtual do XIII CONDUC irão passar por uma sala de espera 
para conferência dos dados e habilitação pela lista de participantes. Esse passo é importante para 
garantir a segurança das informações e imagem de todos e todas as participantes. 
 
6 - TODOS os delegados devem apresentar seus crachás quando solicitados. Será necessário habilitar o 
vídeo para esta ação. 
 
7 - O microfone dos delegados será fechado na entrada e durante a reunião para garantir a ordem de 
inscrição e a prioridade nas falas. O moderador, com a ordem da mesa de condução do congresso, irá 
habilitar o microfone do delegado que quiser fazer uso da palavra de acordo com as inscrições.  
 
8 - A manifestação do delegado, quando solicitado pela mesa, ocorrerá através do CHAT de MENSAGENS 
e/ou pela opção LEVANTAR a MÃO do App.  
 
9 - TODOS os delegados devem contribuir para o bom andamento do congresso e lembramos que o 
delegado deve cuidar e se responsabilizar pelas imagens compartilhadas por seu equipamento, ficando 
sujeitos(as) à expulsão da reunião conforme avaliação da organização do congresso.

O congresso das trabalhadoras e trabalhadores Petroleiros de Duque de Caxias vai cumprir seu papel 
de ser um fórum de crescimento e fortalecimentos da classe trabalhadora na defesa de direitos e da 
soberania nacional. Participe!


