
ACT 2020
ASSEMBLEIAS VIRTUAIS PARA OS 

TRABALHADORES DA ATIVA 

ASSEMBLEIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA

UNIDADES DATA HORA

CENPES
COMPERJ
PLATAFORMAS 

TERÇA  08/09 17h30

TBG QUARTA 09/09 12h30 

EDISEN
EDICIN  
EDIHB

QUARTA 09/09 17h30

PBIO QUINTA 10/09 12h30

EDISE
TRANSPETRO SEDE  
TERMINAIS 
CNCL  

QUINTA 10/09 17h30

FRONAPE 
ARM-RIO 
CAJU 
UTE 
OUTRAS UNIDADES

SEXTA 11/09 17h30

PERGUNTAS E RESPOSTAS
ATENÇÃO – O PRAZO FINAL PARA 

CADASTRAMENTO É DOMINGO (06/09)!
ACESSE AGORA: 

https://www.sindipetro.org.br/cadastro

Se você teve alguma objeção ou dificuldade 
para se cadastrar, solicitamos que leia os es-
clarecimentos abaixo,  acesse nossa equipe de 
suporte e finalize seu cadastramento

Neste sábado fizemos ainda algumas melho-
rias e ajustes nos formulários de cadastro, por 
termos recebido algumas reclamações repor-
tando descontentamento no preenchimento 
do cadastro, por motivos diversos, seja pela 
conexão ruim, por navegadores específicos, 
configurações de segurança no cliente, impos-
sibilidade de anexar os documentos necessá-
rios, dificuldade com novas tecnologias, entre 
outros motivos, até mesmo incompreensão da 
necessidade de fornecer alguns dados e des-
confiança do link recebido para cadastro, em 
função das recentes notícias de fraudes ciber-
néticos na última semana.

Neste “perguntas e respostas”, procuramos 
esclarecer dúvidas e dar orientações mais pre-
cisas, reforçando a urgência e necessidade do 
cadastramento e seu prazo final neste domin-
go, para possibilitar a participação do maior 
número de companheiros(as), sócios e não só-
cios, da ativa e aposentados/pensionistas, de 
todas as empresas do Sistema. 
(Sim, insistimos em chamar de “Sistema Petro-
brás”, apesar do esforço dos gestores em des-
montá-lo até no nomenclatura).

Qual é o procedimento para poder partici-
par da assembleia? 
Neste sábado, publicamos, novamente, o re-
forço do chamado ao cadastramento, além 
das orientações completas e o calendário de 
assembleias: http://bit.ly/CadastroAtivos
- Serão 6 assembleias, de 8 a 11/09, cada uma 
específica para os trabalhadores de determi-
nadas unidades.
(veja tabela abaixo)
- Você receberá em seu email um link indi-
vidual e intransferível para a assembleia na 
qual está inscrito, de acordo com o imóvel 
de sua lotação. 
- Não sócios devem cadastrar outros dados 
necessários, entre eles, comprovar o vínculo 
empregatício.
- Aos sócios, redobramos a solicitação que 
todos – mesmo aqueles que recebem regular-
mente o mailing do sindicato - também aces-
sem o cadastro para atualizar seus dados e ga-
rantir o recebimento do link.
- Endereço para cadastro: https://www.sindi-
petro.org.br/cadastro
- PRAZO FINAL PARA CADASTRAMENTO: 
domingo, 06/09, 23h59.

Se tiver algum problema na hora de preen-
cher 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.
email: assembleia@sindipetro.org.br
whatsapp  (21) 99700-2585

Como faço para, na folga ou de licença, ane-
xar imagem do “Localizador de Pessoas”? 
Neste caso excepcional, o não associado 
poderá anexar outro documento que com-
prove seu vínculo empregatício. Infelizmen-
te, não temos como abrir mão deste critério 
em nome da lisura do processo. Temos uma 
equipe de plantão conferindo os documen-
tos para habilitar todos que têm direito a 
voto. Lembrando que, segundo nosso esta-
tuto, os aptos a votação serão aqueles repre-
sentados por nossa base territorial e que não 
exerçam função de gestores.

Por que tantas perguntas no cadastramen-
to? Quem está armazenando estes dados?
A maior parte dos dados não é de preenchi-
mento obrigatório, principalmente para os 
associados. Estes, porém, podem aproveitar 
a oportunidade para atualizar as informa-
ções que normalmente se preenche na ficha 
de sindicalização. 
Os obrigatórios se referem aos contatos e a 
dados para controle do sistema de votação, 
como a documentação comprobatória para 
os não sócios.
O preenchimento de todos os campos pode 
ajudar na comunicação do sindicato com seu 
associado / representado e, em última ins-
tância, no combate às fake news corporati-
vas e na luta em defesa de nossos direitos e 
contra a privatização.
Os dados estão sob guarda do Sindipetro RJ 
e às empresas contratadas para o processo 
são fornecidos os dados estritamente neces-
sários para cada parte do processo, de forma 
compartimentada e sob cláusula contratual 
de sigilo.

Por que supervisores, coordenadores, ge-
rentes, assistentes e alta administração não 
podem votar?
Estatuto do Sindipetro RJ: “Artigo 5o – Pará-
grafo Único – Aos supervisores, coordenado-
res, gerentes e hierarquia superior é vetada a 
participação – acesso, voz ou voto – em as-
sembleias que envolvam Acordos Coletivos de 
qualquer natureza, nos termos do art.1010 Pa-
rágrafo 3º do Código Civil Brasileiro cumulado 
com o artigo 58 do mesmo diploma legal, de-
vido a conflito de interesse sob a mesma pers-
pectiva do artigo 2º parágrafo 3º da lei 12.353 
de 2010”.
A alteração estatutária aconteceu depois do 
absurdo e inédito assédio institucional elabo-
rado pela diretoria e posto em prática pelos 
gestores, sendo que até supervisor mais liga-
do ao chão de fábrica foi proibido de ser asso-
ciado ao sindicato. Trata-se, então de defender 
os trabalhadores da invasão de seu espaço por 
mais de 3000 gerentes que, no caso em ques-
tão, deturpou sensivelmente o resultado da fa-
mosa assembleia do Circo Voador.  Inclusive 
por uma centena de assistentes e alta hierar-
quia não concursados, sobre os quais o ACT 
tem uma ascendência episódica e irrelevante 
frente a remunerações imorais.
No mesmo sentido, julgamos ser improce-
dente a participação nas assembleias de ACT 
daqueles que assinaram Acordo Individual de 
Trabalho, por motivos óbvios.
Conforme noticiado em fevereiro:                                          
http://bit.ly/AlteracoesEstatutarias

Quando serão as assembleias?
Abaixo, o calendário das assembleias virtuais. 
(Para as presenciais, consulte o site no ende-
reço acima) 

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 salá-
rios, 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 ne-
gociação, 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 mes-
mo 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 arbi-
trárias e assegurar maior estabilidade de fato
. Realização das reuniões sobre Anistia
. Manutenção das cláusulas de relação sindical

Por que não uma só assembleia?
Tentamos reproduzir, na medida do possível, 
a forma como tradicionalmente são feitas, por 
unidades – e isto tem uma razão de ser: para 
que de cada base surjam preocupações espe-
cíficas e o número de participantes permita a 
expressão direta de um número razoável de 
colegas e uma mínima interação entre nós.
 

Por que o cadastro será até domingo (06) se 
minha assembleia é alguns dias depois?
A organização das assembleias da ativa é feita 
a partir de sua divisão/composição por pré-
dios, como sempre foram, mas de um cadastro 
único, ou seja, temos que finalizar a listagem 
dos que têm direito a voto antes da primeira 
assembleia, que é dia 8. Considerando que 
requer um pré-tratamento para que todos os 
habilitados estejam de acordo com nosso es-
tatuto, esta foi a data possível, de acordo com 
as exigências de nosso provedor. 
Lembrando que a chantagem deste calendário 
no meio da pandemia é política da direção da 
empresa e não opção do sindicato, mas res-
peitamos e possibilitamos, como sempre, a 
decisão soberana da categoria.

Preenchi o cadastro, mas não recebi o link 
da assembleia. O que faço? 
A partir de segunda-feira à noite você recebe-
rá um link (individual, intransferível e específi-
co para sua assembleia) através do email ca-
dastrado. No dia e hora marcado, é só clicar e 
participar, através do aplicativo Zoom.
ATENÇÃO PARA NÃO “PERDER” O EMAIL 
CONVITE! – diferentes programas / provedo-
res de email tratam de diferentes formas os 
e-mails recebidos por plataformas de video-
conferência. 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 propria-
mente dito para a assembleia conforme a 
imagem abaixo:

Apesar de informar uma senha, como no exem-
plo 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 participan-
tes. Após a exposição da direção do sindica-
to, será facultada a palavra aos participantes.
É recomendado instalar e testar previamen-
te, até para ter facilidade de uso para intera-
gir na assembleia.
https://zoom.us/download

Alerta nas redes sociais – posso abrir qual-
quer e-mail ou link que fale “cadastramen-
to” ou “votação”?
Não abra links considerados suspeitos envia-
dos 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 oportu-
nistas e fraudadores. Reforçamos este aler-
ta 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!

Será permitida a entrada na assembleia até 30 
minutos após seu início efetivo.
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