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Finalmente está chegando o dia da VOTAÇÃO
para escolher a direção do sindicato para o novo 
triênio. A votação será PRESENCIAL, ou seja, o 
eleitor terá que se dirigir até uma das urnas para 

depositar o seu voto. Haverá urnas na REDUC, 
UTE-GLB, TECAM, na sede do sindicato (R. José de 
Alvarenga, 553 - Centro, Duque de Caxias) e itine-
rante conforme roteiro.

URNA 1: 14 A 20 03  REDUC
6h00 às 17h00 Em frente a REDUC

URNA 2: 14 A 20 03  REDUC
6h00 às 17h00 Em frente da REDUC

URNA 3: 14 A 20 03  REDUC
6h00 às 17h00 Em frente da REDUC

URNA 4: 14 A 20 03  REDUC
6h00 às 19h00 - Em frente da REDUC

URNA 5: 14 A 20 03  REDUC
6h00 às 19h00 - Em frente da REDUC

URNA 6: 14 A 20 03  REDUC
6h00 às 19h00 - Em frente da REDUC

URNA 7  TERMINAL CAMPOS ELÍSEOS 
TRANSPETRO 14 A 18 03 E 20 03
06h00 às 17h00 TECAM

URNA 8  SEDE DO SINDICATO 14 A 20 03
8h00 às 17h00 – Sede do Sindicato

URNA 9  SEDE DO SINDICATO 14 A 20 03
8h00 às 17h00 – Sede do Sindicato

URNA 10  UTE GLB 14 A 20 03
6h00 às 17h00 na UTE-TRI

URNA 11  ITINERANTE 14 A 18 03
2ª feira - Japeri - 8h00 às 15h30
3ª feira - CENPES – 8h00 às 11h00 e EDISEN – 12h30 
às 15h30
4ª feira - TRANSPETRO SEDE – 8h00 às 15h30
5ª feira - EDISE – 8h00 às 15h30
6ª feira - GASLUB – 8h00 às 15h30

Como delimitado pelo processo judicial, a lista 
de eleitores aptos é a que está disponível desde o 
início do processo eleitoral para consulta no site 
do sindicato (www.sindipetrocaxias.org.br) e em 
sua sede. Confi ra se seu nome consta na LISTA 
DE VOTANTES, antes de ir numa seção votar. Não 
será permitido VOTO EM SEPARADO, ou seja, só 
votará quem tiver o nome na lista. O eleitor deve 
apresentar um documento com foto para que sua 
identifi cação seja feita pelos mesários das urnas.

Nesta eleição duas chapas se inscreveram para 
disputar o voto dos associados:
CHAPA 1  Luta e Resistência (Presidente – Luciano 
Leite Santos).
CHAPA 2  Reage Petroleiro (Presidente - Marcello 
Bernardo Xavier Reis Sá).

Caberá ao eleitor votar na chapa de sua pre-
ferência. Lembrando que é vetado o voto por 
procuração e cada eleitor só pode votar uma 
única vez.

Conforme Artigo 48 do Estatuto, o quórum será 
a metade mais um dos associados aptos a votar. 
Nesta eleição, 2131 eleitores estão habilitados a 
votar, sendo o quórum mínimo de 1067 votos. Caso 
não se atinja o quórum, as chapas podem acordar 
a renúncia ao mesmo. Caso não haja acordo entre 
as chapas para abertura da apuração, haverá novo 
escrutínio sendo este concluído em até 30 dias.
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Conforme sentença judicial, a apuração ocorrerá 
no dia 21 de março de 2022, a partir das 9 horas, na 
sede do Sindipetro Caxias.

Está previsto, fi nalmente, o retorno da posse 
para a data 9 de abril, data de fundação do sin-
dicato. Esta data tinha sido alterada para 19 de 
dezembro, em função de outra ação judicial.

Durante o período da votação, os membros da 
Comissão Eleitoral estarão organizando a eleição. 
Qualquer dúvida ou denúncias, favor entrar em 
contato:

Raira Coppola Auler, 21 980474999

Augusto Cesar Teixeira de Mattos, 21 983732307

Luiz Carlos Martins de Souza, 21 971979265

Sergio Abbade Pinto Neto, 21 994394187

Thalles Cahon Leopoldo, 21 976991341 

Este boletim é de responsabilidade da Comissão Eleitoral, cabendo ao sindicato impressão e distribuição

1. Verifi car se seu nome consta na lista de eleitores aptos (www.sindipetrocaxias.org.br);

2. Se seu nome consta na lista, compareça a seção no melhor dia e horário conforme roteiro;

3. Se seu nome não consta na lista, você NÃO está habilitado a votar;

4. Leve um documento com foto para identifi cação;

5. Vote na chapa de sua preferência;

6. Não é permitido votar em mais de uma seção eleitoral;

7. Não é permitido voto por procuração;

8. Use máscara e mantenha o distanciamento social;


