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ELEIÇÃO SINDIPETRO CAXIAS 2020
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRORROGAÇÃO DE MANDATO
Tendo em vista o atual cenário
pandêmico em que se encontram os
municípios do Rio de Janeiro e Duque de
Caxias, a direção do sindicato convoca
os trabalhadores e trabalhadoras da
ativa, aposentados, aposentadas e
pensionistas associados a participarem
da Assembleia Geral Extraordinária
para apreciação da proposta “Diante da
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS Prorrogação do mandato da Diretoria
e do Conselho Fiscal do Sindipetro
Caxias para a data histórica de posse
deste sindicato no dia 09 de abril de
2021 com uma nova avaliação em
AGE convocada por esta entidade
até o dia 01 de março de 2021”.
Estamos vivendo um momento
único, em que nos deparamos com o
tal do “novo normal” - um conceito
inventado para suavizar essa situação
em que as pessoas se expõem

a um vírus que pode ser mortal.
Jovens, adultos e idosos se arriscam ao
sair de suas casas para ganhar a vida
numa verdadeira roleta russa, sem ter a
segurança de não serem contaminados
ou contaminarem os demais.
“Além de garantir a segurança dos
associados e de todos os envolvidos
no processo eleitoral, a postergação
do mandato da atual diretoria e do
conselho fiscal durante esse momento
de pandemia pode ser encarado
também como uma oportunidade de
retorno à data histórica de posse da
diretoria do Sindipetro Caxias, mudada
há alguns anos por decisão judicial”,
lembra a diretora Andressa Delbons.
Já contabilizamos, infelizmente, 4 mortes
e centenas de trabalhadores da ativa
infectados pelo novo coronavírus nas
bases de representação do Sindipetro

Caxias desde o início da pandemia.
Sendo assim, de forma democrática,
convocamos todos os associados
e associadas a participarem no dia
13 de novembro, às 18h, de forma
virtual, da assembleia extraordinária.
Para participar faça seu cadastro
junto ao sindicato até o dia 11 de
novembro, nos dias úteis, entre 9h
e 18h (horário de funcionamento
do sindicato), através dos telefones:
(21) 99439-9198 ou (21) 99439-2680:
Trabalhadores próprios da ativa;
(21) 98318-1809: Aposentados,
aposentadas e pensionistas.
Os associados e associadas que já
fizeram o cadastramento junto ao
sindicato para participação em outros
processos virtuais não precisam se
recadastrar.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, conforme artigo 12 parágrafo 1º, do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação
e Refinação de Petróleo de Duque de Caxias, situado na Rua José de Alvarenga, 553/Centro, o Presidente convoca todos
os trabalhadores associados que compõem a base de representação do Sindipetro Caxias na REDUC, Terminal de Campos
Elíseos - TECAM, Estação de Compressão do Vale do Paraíba, em Arapeí, UTE-GLB, aposentados e pensionistas a
comparecerem à assembleia na sala virtual do aplicativo ZOOM, no dia 13 de novembro de 2020, com primeira chamada às
18h e última chamada às 18h30min, para tratar do seguinte ponto de pauta:

Diante da PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - Prorrogação do mandato da Diretoria e do Conselho
Fiscal do Sindipetro Caxias para a data histórica de posse deste sindicato no dia 09 de abril de 2021 com uma
nova avaliação em AGE convocada por esta entidade até o dia 01 de março de 2021.

Duque de Caxias, 06 de setembro de 2020
Simão Zanardi Filho | Presidente
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Para participar da assembleia virtual, os interessados devem seguir as seguintes etapas:
1 - Todos os trabalhadores, trabalhadoras,
aposentados, aposentadas e pensionistas
ASSOCIADOS ao Sindipetro Caxias devem participar
da assembleia marcada para o dia 13 de novembro
de 2020, às 18h. Para isso devem obrigatoriamente
se cadastrar junto ao sindicato até o dia 11 de
novembro, nos dias úteis, entre 9h e 18h (horário de
funcionamento do sindicato), através dos telefones:
(21) 99439-9198 ou (21) 99439-2680:
Trabalhadores próprios da ativa; (21) 983181809: Aposentados, aposentadas e pensionistas.
Os associados que já se cadastraram para
participar de outras assembleias e plebiscitos
virtuais do sindicato não precisam se recadastrar
2 – Através deste contato telefônico serão solicitados,
tanto para os empregados da ativa da PETROBRÁS
e TRANSPETRO quanto para os aposentados o
envio por WhatsApp de uma foto atual (tipo 3x4)
do rosto e a foto do crachá (frente e verso), além
do endereço de correio eletrônico. Para as (os)
pensionistas será solicitada, além da foto de rosto,
a foto da carteira da AMS e o correio eletrônico.
Fique atento(a), pois podem ser solicitados
outros dados para conferência e
atualização do cadastro junto ao sindicato.
A S E TA PA S A C I M A V I S A M G A R A N T I R A
SEGURANÇA DE TODOS NA ASSEMBLEIA VIRTUAL.
3 - A assembleia extraordinária ocorre em
caráter único, ou seja, apenas uma vez. O limite
de horário para entrada na assembleia é de
30 minutos após o início, ou seja: às 18:30h.
4 - Todos os habilitados a participarem das assembleias
precisam ter acesso à internet e devem baixar em
seus CELULARES, TABLETs ou COMPUTADORES o
aplicativo ZOOM. Este App é grátis e pode ser baixado
em qualquer loja virtual (Google Play ou Apple Store);
5 - A secretaria do sindicato enviará o LINK de
ACESSO, para todos que estiverem previamente
cadastrados, antes do início das assembleias.
Para participar é simples: é só clicar no LINK em
azul na mensagem enviada para acessar a reunião.
6 - Abriremos a sala virtual da assembleia com
30 minutos de antecedência, ou seja, às 17:30h,
para que todos e todas, previamente cadastrados,
passem pela checagem na sala de visita.
Recomendamos que todos façam os

testes de acesso ANTES do início das
assembleias para evitar imprevistos.
Não nos responsabilizamos por eventuais
problemas de acesso ou instabilidades de conexão.
7 - O Sindipetro Caxias reforça a necessidade
do cumprimento das regras aqui estabelecidas
para ter acesso a assembleia virtual.
8 - To d o s o s c a d a s t r a d o s d e v e m ,
obrigatoriamente, preencher sua identificação
no ZOOM com o seu nome completo.
9 - TODOS os cadastrados que acessarem a
sala virtual da assembleia irão passar por uma
sala de espera para conferência dos dados e
habilitação pela lista pré-cadastrada com
confirmação de dados. Para isto, será necessária
habilitação de microfone e câmera do dispositivo.
10 - TODOS os cadastrados devem apresentar
seus crachás quando solicitados. Será
necessário habilitar o vídeo para esta ação;
11 - O microfone dos participantes será silenciado
pelo moderador da assembleia na entrada e
durante toda a reunião para garantir a ordem de
inscrição e a prioridade nas falas. O moderador,
com a ordem da mesa de condução da assembleia,
irá habilitar o microfone do participante que quiser
fazer uso da palavra de acordo com as inscrições;
1 2 - A m a n i fe s t a ç ã o d o s p a r t i c i p a n t e s ,
q u a n d o s o l i c i t a d o p e l a m e s a , o c o r r e rá
através do CHAT de MENSAGENS e/ou pela
opção LEVANTAR a MÃO do App - ZOOM;
13 - TODOS os participantes devem contribuir
para o bo m andam e nto das assembl ei as
virtuais e lembramos que devem cuidar e se
responsabilizar pelas imagens compartilhadas
por seu equipamento durante o evento, ficando
sujeitos (as) à desconexão forçada pelo mediador
conforme avaliação da organização sindical.
A assembleia virtual dos associados e associadas do
Sindipetro Caxias vai cumprir seu papel de expressar
a decisão coletiva sobre a prorrogação do mandato
da direção e do conselho fiscal da entidade de forma
segura, garantido a saúde dos petroleiros e seus
familiares diante da pandemia que assola nosso país.
Exerça o seu direito democrático de escolha e
participe!
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