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Sindipetro convoca categoria
para rejeitar a contraproposta da Petrobrás
A gestão Castello Branco logo após
anunciar um aumento vultuoso
de suas próprias remunerações
apresenta, além de 0% de
reajuste para os trabalhadores e
trabalhadoras do Sistema Petrobrás,
uma contraproposta na última mesa
de negociação que impõe perdas
ainda maiores para a categoria.
As medidas apontam para o
desmonte do ACT e reforçam o

descumprimento de legislações e
acordos mediados pelo TST.
Nesse sentido, a direção da FUP
e dos sindicatos filiados reafirmou
na última reunião do Conselho
Deliberativo, dia 06/08, a rejeição
dessa contraproposta que é uma
afronta à nossa categoria. Seguindo
a deliberação do Conselho da FUP,
o Sindipetro Caxias convoca os
trabalhadores e trabalhadoras

da REDUC, TECAM, UTE-GLB, e
ECOMP-Arapeí e os aposentados,
aposentadas e pensionistas que
pertencem a base de representação
do Sindipetro Caxias a participarem
das assembleias virtuais conforme
calendário e edital abaixo.
Clique aqui e saiba mais sobre
a campanha do ACT 2020
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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 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 e Aposentados/Pensionistas a comparecerem à assembleia
na sala virtual do aplicativo ZOOM, conforme calendário presente neste boletim para tratar dos seguintes pontos de pauta:
1- Rejeição da contraproposta;
2 - Prorrogação/renovação do atual ACT até o final do estado de
calamidade pública causado pela pandemia e até a celebração do novo ACT.
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Duque de Caxias,
10 de agosto de 2020.

H.A.

Simão Zanardi Filho
Presidente
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Para participar da assembleia virtual os interessados devem seguir as seguintes etapas:
1 - Todos os trabalhadores, aposentados, aposentadas e
pensionistas da base do Sindipetro Caxias devem participar
das assembleias marcadas conforme calendário divulgado e
obrigatoriamente se cadastrar no sindicato entre os dias 11
e 13 de agosto 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.
2 – Para os empregados da ativa da PETROBRÁS e
TRANSPETRO será solicitado via WhatsApp a foto atual
(tipo 3x4) do rosto e a foto do crachá (frente e verso). Para
os trabalhadores e trabalhadoras que não são filiados
ao Sindipetro Caxias serão solicitados, adicionalmente, a
foto ou cópia dos dados que aparecem no sistema “busca
empregado” onde há a associação do nome do trabalhador
e local de trabalho atual. Todos os trabalhadores precisam
indicar qual o grupo de turno em que trabalham (A, B, C,
D ou E) ou se trabalham em horário administrativo (HA).
Aproveite esse momento e filie-se ao sindicato, pois este é
o instrumento de luta em defesa dos seus direitos. Acesse:
http://sindipetrocaxias.org.br/documentos/ficha-defiliacao.pdf
Preencha a ficha e envie para o e-mail: secretaria@
sindipetrocaxias.org.br ou pelo WhatsApp: 21 99439-9198.
3 - Aposentados, aposentadas e pensionistas da base
do Sindipetro Caxias será solicitado: foto atual, foto
frente e verso do crachá azul ou carteira da AMS, e
outros dados que comprovem que são realmente
aposentados da PETROBRAS na base de Duque de Caxias.
AS ETAPAS ACIMA VISAM GARANTIR A CONFIRMAÇÃO
QUE TODOS DE FATO FAZEM PARTE DA BASE DO
SINDIPETRO CAXIAS E ASSIM LEGITIMANDO A
DECISÃO DE FORMA FIDEDIGNA NAS ASSEMBLEIAS.
4 - Solicitamos que todos os cadastrados da base do
Sindipetro Caxias acessem as assembleias virtuais (App –
ZOOM) conforme o seu grupo especifico no calendário. Só
será permitido um único acesso à assembleia virtual para
evitar votos em duplicidade.
5 - Todos os habilitados a participar das assembleias 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);
6 - A secretaria do sindicato enviará o LINK de ACESSO
para todos os previamente cadastrados antes do início
das assembleias, é simples, é só clicar no LINK em azul da
mensagem enviada para acessar a reunião. Abriremos a

sala virtual das assembleias 30 minutos antes do programado
no calendário, para que Todos os previamente cadastrados
no sindicato passem por checagem na sala de visita.
Recomendamos que todos façam os testes de acesso ANTES
do início das assembleias, para evitar imprevistos. O Sindipetro
Caxias reforça no cumprimento aqui estabelecido para ter
acesso a assembleia virtual pois somente assim os cadastrados
no sindicato ( durante o período de 11 a 13 de agosto ) terão
acesso as assembleias virtuais e não nos responsabilizamos por
eventuais problemas de acesso ou instabilidades de conexão.
7 - Todos os cadastrados devem, obrigatoriamente,
preencher sua identificação no ZOOM com o seu nome
completo, unidade de trabalho ou situação atual (REDUC,
TECAM, UTE-GLB, ECOMP/ARAPEÍ, aposentado, aposentada
ou pensionista) e a sua matrícula da PETROBRAS ou
PETROS. Ex: JOÃO MARCIO CARDOSO – REDUC - 1111111 e ANDRESSA SANTOS FILHO – APOSENTADA – 34564-9.
8 - TODOS os cadastrados da base do Sindipetro Caxias que
acessarem a sala virtual das assembleias irão passar por uma
sala de espera para conferência dos dados e habilitação
pela lista pré-cadastrada com confirmação de dados.
9 - TO D O S o s c a d a s t r a d o s d e v e a p r e s e n t a r
seus crachás quando solicitados. Será
necessário habilitar o vídeo para esta ação;
10 - O microfone dos cadastrados da base do Sindipetro Caxias
será silenciado pelo moderador da assembleia 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 da assembleia, irá habilitar o microfone do participante
que quiser fazer uso da palavra de acordo com as inscrições;
11 - A manifestação dos participantes da base do Sindipetro
Caxias, quando solicitado pela mesa, ocorrerá através do CHAT de
MENSAGENS e/ou pela opção LEVANTAR a MÃO do App - ZOOM;
12 - TODOS os participantes da base do Sindipetro Caxias
devem contribuir para o bom andamento das assembleias
virtuais e lembramos que devem cuidar e se responsabilizar
pelas imagens compartilhadas por seu equipamento durante as
assembleias virtuais, ficando sujeitos (as) à desconexão forçada
pelo mediador conforme avaliação da organização sindical.
As assembleias virtuais dos trabalhadores, aposentados,
aposentadas e pensionistas da base do Sindipetro Caxias vão
cumprir seu papel de expressar a decisão coletiva sobre a
proposta da empresa de acordo coletivo de trabalho do ano
de 2020 de forma segura, garantido a saúde dos petroleiros
e seus familiares diante da pandemia que assola nosso país.
Fortaleça a classe trabalhadora na defesa de seus direitos
conquistados ao longo dos anos e da soberania nacional.
Participe!
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