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Prorrogação do mandato da atual Diretoria e do Conselho Fiscal
O mandado da atual diretoria do Sindipetro Caxias foi prorrogado pelos associados e associadas do sindicato em assembleia geral extraordinária realizada no dia 13 de novembro.
Na ocasião, também foi aprovada por ampla maioria a realização de uma nova assembleia para avaliação de uma possível postergação tendo em vista o aumento dos números
de contaminados e mortos pelo Coronavírus.
Infelizmente, mesmo com a expectativa do
início da vacinação, os números de casos têm se
agravado de novembro para cá. Já são mais de
10 milhões de brasileiros contaminados e mais
de 244 mil vidas perdidas desde março de 2020.
Ocorrendo inclusive mais de 1000 óbitos por dia.
Nas cidades do Rio de Janeiro e Duque de
Caxias a vacinação está suspensa temporariamente devido à falta de estoque da vacina. Os muni-

cípios aguardam a entrega de novas remessas
de doses pelo Ministério da Saúde, sem previsão
de data. Não há, inclusive, garantia da 2° dose.
Outros sindicatos também não conseguiram ainda realizar as eleições regionais devido à pandemia, como é o
caso do Sindipetro Rio Grande do Sul.
Neste caso, há uma decisão judicial proibindo a realização de eleição enquanto não for decretado o fim do isolamento social. Ou seja, os
sindicatos petroleiros encontraram-se impossibilitados de realizarem eleições durante a pandemia.
Sendo assim, conforme previsto no edital
da assembleia já mencionada, convocamos todos os associados em dia com o Sindipetro Caxias
para a assembleia geral extraordinária onde será
discutida uma nova prorrogação do mandato da
diretoria conforme edital.

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo de Duque de Caxias - CNPJ: 29.392.297/0001-60
Reconhecido em 26 de Março de 1962 - Rua José de Alvarenga, 553 -Duque de Caxias/RJ -CEP.25.020-140 Tel.: 3774-4083 / 3848-0362 /
3848-0468 / 2672-1623 - secretaria@sindipetrocaxias.org.br | imprensa@sindipetrocaxias.org.br

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, conforme artigo 12, 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 01 de março de 2021, com primeira chamada às 19h e última chamada às
19h30min, para tratar do seguinte ponto de pauta:

“Conforme a aprovação em AGE do dia 13 de novembro de 2020 e com agravamento da
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - Prorrogação do mandato da atual Diretoria e
do Conselho Fiscal do Sindipetro Caxias até o dia 19 de dezembro de 2021 com uma nova
avaliação em AGE convocada por esta entidade até o dia 04 de novembro de 2021.”

Duque de Caxias, 23 de fevereiro de 2021
Simão Zanardi Filho | Presidente
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Instruções para acesso à assembleia, conforme
últimas assembleias virtuais
1 - Todos os trabalhadores, trabalhadoras,
aposentados, aposentadas e pensionistas ASSOCIADOS
ao Sindipetro Caxias devem participar da assembleia
marcada para o dia 01 de março às 19h. Para isso devem
obrigatoriamente se cadastrar junto ao sindicato até
o dia 26/02, 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.
O s a s s o c i a d o s q u e j á s e ca d a st ra ra m p a ra
participar de outras assembleias e plebiscitos
virtuais do sindicato não precisam se recadastrar

Recomendamos que todos façam os testes de acesso
ANTES do início das assembleias para evitar imprevistos.

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.

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.

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 19:30h.
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 60
minutos de antecedência, ou seja, às 18h, para
que todos e todas, previamente cadastrados,
passem pela checagem na sala de visita.

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.

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;
12 - A manifestação dos participantes, quando solicitado
pela mesa, ocorrerá através do CHAT de MENSAGENS
e/ou pela opção LEVANTAR a MÃO do App - ZOOM;
13 - TODOS os participantes devem contribuir para o
bom andamento das assembleias 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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