ACT 2020
ASSEMBLEIAS VIRTUAIS PARA OS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PERGUNTAS E RESPOSTAS
PARA HABILITAR-SE AO VOTO
TELEFÔNICO O PRAZO FINAL É
ESTE DOMINGO (06/09)!
Ajude aquele seu colega das antigas
que terá maior dificuldade para participar de uma videoconferência a se cadastrar para poder votar pelo telefone.

ATENÇÃO – O PRAZO FINAL PARA
SE INSCREVER PARA A ASSEMBLEIA
POR VIDEOCONFERÊNCIA
É SÁBADO (12/09) !
ACESSE AGORA:
https://www.sindipetro.org.br/cadastro
Se você teve alguma objeção ou dificuldade
para se cadastrar, solicitamos que leia os esclarecimentos abaixo, acesse nossa equipe
de suporte e finalize seu cadastramento

Qual é o procedimento para poder participar da votação?
POR TELEFONE: Os associados e não
associados que tiverem seu número de
celular atualizado em nosso cadastro
até o domingo 06/09, receberão uma
mensagem de SMS com uma senha individual e um número para discagem
gratuita (0800). As ligações para registro do voto devem ocorrer entre os dias
10 e 13 de setembro.
Bastará teclar o número do CPF, a senha fornecida e seu voto:
[1] Rejeitar | [2] Aceitar | [3] Abstenção

O INDICATIVO DO SINDIPETRO RJ É:
tecle [1] para REJEITAR a proposta
da empresa, em defesa da AMS e da
Petrobrás!
POR VIDEOCONFERÊNCIA – Até o dia
12/09 (sábado), aposentados e pensionistas poderão se cadastrar para a
assembleia, que acontece na segunda-feira 14/09, às 14h. O link individual e
intransferível para esta assembleia será
enviado para o email cadastrado. Será
permitida a entrada na assembleia até
30 minutos após seu início efetivo.
- Não sócios devem cadastrar outros
dados necessários, entre eles, comprovar fazer parte de nossa base territorial e ter sido empregado do Sistema Petrobrás.
- Aos sócios, redobramos a solicitação
que todos – mesmo aqueles que recebem regularmente o mailing do sindicato - também acessem o cadastro
para atualizar seus dados e garantir o
recebimento do link.
- Endereço para cadastro: https://www.
sindipetro.org.br/cadastro
- PRAZO FINAL PARA CADASTRAMENTO

Para votação telefônica: domingo,
06/09, 23h59.
Para participar da assembleia virtual:
sábado, 12/09, 23h59.
- ASSEMBLEIA:

Por telefone: das 8h do dia 10/09 às
18h do dia 13/09 (quinta a domingo
próximos)
Videoconferência: 14/09, às 14h (segunda-feira da outra semana)

Se tiver algum problema na hora de
preencher o cadastro, como posso pedir
ajuda?
(NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!)

Temos uma equipe de diretores e empregados do Sindipetro RJ de plantão
durante o final de semana para responder dúvidas e dar suporte ao cadastramento.
SUPORTE TELEFÔNICO:

(21) 97297-4383
(21) 99963-2012
(21) 99700-2564
email: assembleia@sindipetro.org.br

Sou aposentado recente, anistiado ou em
outra situação na qual não tenho contracheque da Petros, o que posso anexar?
Em casos excepcionais, você poderá
anexar outro documento que indique o
vínculo empregatício anterior, como o
crachá de aposentado, o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT)
ou outro que indique o pertencimento à
base de aposentados do Sindipetro RJ.
Temos uma equipe de plantão conferindo os documentos para habilitar todos que têm direito a voto.
Em caso de dúvida, acione nossa equipe de suporte indicada acima.

Por que tantas perguntas no cadastramento? Quem está armazenando estes
dados?
A maior parte dos dados não é de preenchimento obrigatório, principalmente para os associados, mas seu preenchimento pode ajudar na organização
da luta.
Os obrigatórios se referem aos contatos e a dados para controle do sistema de votação, como a documentação
comprobatória para os não sócios.
Os dados estão sob guarda do Sindipetro RJ e às empresas contratadas para
o processo são fornecidos os dados estritamente necessários para cada parte
do processo, de forma compartimentada e sob cláusula contratual de sigilo.

O que será votado?
Avaliação da proposta da empresa.
Você pode REJEITAR ou ACEITAR a
proposta da empresa.
Saiba mais aqui:
https://www.sindipetro.org.br/act-terceira-proposta-ainda-tem-grandes-perdas/

Qual o indicativo do Sindicato?
REJEITAR a proposta da empresa, assembleia permanente, estado de greve
e apresentação da contraproposta.
Contra a proposta da empresa, apresentamos a seguinte resolução:
Vamos REJEITAR a proposta e organizar a luta contra a privatização e em
defesa da AMS, dos direitos e dos empregos!
O indicativo do Sindipetro RJ e da FNP
é a REJEIÇÃO da proposta de ACT
apresentada pela direção da Petrobrás,
que congela salários, aumenta a relação de custeio da AMS e retira direitos,
preparando a empresa para a privatização.
Declaramo-nos em assembleia permanente e estado de greve, convocando
todas as bases para uma plenária nacional para retomar a negociação, a
mobilização, judicialização e todas as
iniciativas necessárias para não entregar o jogo antes do segundo tempo,
como quer o terrorismo da direção da
empresa e da FUP contra a categoria.
Nossa contraproposta é baseada em
alguns eixos que julgamos fundamentais e ao mesmo tempo plenamente
factíves:
. Manutenção da coparticipação da
AMS em 70x30; negociação em setembro de 2021, caso haja imperativos legais para tal
. Reajuste pelo INPC em 2020
. Regramento do teletrabalho no ACT
. Reformulação das cláusulas 41 e
42 (Minuta Petrobrás) para impedir
transferências arbitrárias e assegurar
maior estabilidade de fato
. Realização das reuniões sobre Anistia
. Manutenção das cláusulas de relação
sindical

Preenchi o cadastro, mas não recebi o link
da assembleia. O que faço?
A partir de segunda-feira à noite você

receberá um link (individual, intransferível e específico para sua assembleia)
através do email cadastrado. No dia e
hora marcado, é só clicar e participar,
através do aplicativo Zoom.
ATENÇÃO PARA NÃO “PERDER” O
EMAIL CONVITE! – diferentes programas / provedores de email tratam de
diferentes formas os e-mails recebidos
por plataformas de videoconferência.
Nosso email contendo o convite para
a assembleia pode ir parar na caixa ou
pasta de “spam” (menos provável) ou,
como no caso do Gmail, na pasta “Atualizações”, por exemplo. É fundamental
que vc esteja atento e verifique sua caixa postal.
O remetente do convite será identificado como [ “Sindipetro RJ” <no-reply@zoom.us> ]

assunto: [Assembleia ACT Confirmação]

ATENÇÃO PARA LOCALIZAR O LINK
DE ACESSO:
O conteúdo da mensagem em si é
pouco amigável e vc deve localizar o
link propriamente dito para a assembleia conforme a imagem abaixo:

Apesar de informar uma senha, como no exemplo acima, esta não será necessária.
Basta clicar no link [Clique aqui para ingressar].

Qual aplicativo será usado na assembleia?
Devo instalar alguma coisa?
Será utilizado o Zoom, no formato “webinar”,
em função do grande número de participantes. Após a exposição da direção do sindicato, será facultada a palavra aos participantes.
É recomendado instalar e testar previamente, até para ter facilidade de uso para interagir na assembleia.

https://zoom.us/download

Alerta nas redes sociais – posso abrir qualquer e-mail ou link que fale “cadastramento” ou “votação”?
Não abra links considerados suspeitos enviados por terceiros que não tenham o domínio
sindipetro.org.br
Muitas mensagens estão sendo repassadas
entre os colegas sobre a questão do ACT e
momentos tensos são utilizados por oportunistas e fraudadores. Reforçamos este alerta de segurança e esclarecemos que o único
link utilizado para cadastro das assembleias
é https://www.sindipetro.org.br/cadastro.

PARTICIPE E DEFENDA SEUS DIREITOS!

