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EDITAL DE RETOMADA 

ELEIÇÕES SINDICAIS TRIÊNIO 2020 - 2023 

 

De acordo com o artigo 28 do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Próprias 

e Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias Primas, Derivados, 

Petroquímicas e Afins, Energias de Biomassa e Outras Renováveis e Combustíveis Alternativos 

no Estado do Rio de Janeiro – SINDIPETRO-RJ aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 

de 18 de fevereiro de 2020, a diretoria colegiada do SINDIPETRO-RJ faz saber que durante as 

reuniões da Comissão eleitoral, realizadas em 21 e 23 de outubro de 2020, que analisou as 

condições de isolamento impostas pela pandemia de COVID-19, a mesma RETOMOU o 

processo eleitoral em curso e todos os seus prazos, conforme texto a seguir: 

O processo eleitoral do SINDIPETRO-RJ pleito 2020/2023 e todos os seus prazos 

serão retomados, por decisão desta comissão, a partir da data de publicação do 

presente edital, com o seguinte calendário: 26 de outubro de 2020 – publicação 

deste edital; 10 de novembro de 2020 – término do prazo para registro das chapas;  

30 de novembro a 17 de dezembro de 2020 – primeiro turno das eleições;  2º turno 

das eleições, se necessário, na forma do estatuto. A votação será disponibilizada 

para toda a base associada ao sindicato, objetivando a coleta de votos mais ampla 

possível, com horários e formas de votação a serem divulgados até o dia 13 de 

novembro de 2020. Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia 

seguinte à publicação do presente Edital no Jornal DIÁRIO COMERCIAL, 

devendo os interessados realizarem as inscrições em dias úteis, dentro do horário 

das 09h às 18h, através do e-mail: comissaoeleitoral@sindipetro.org.br (solicitação 

do Kit de inscrição e entrega do mesmo) ou presencialmente na sede do 

SINDIPETRO-RJ – Av. Passos, nº 34 – centro – Rio de janeiro/RJ. 

O horário estabelecido para inscrição das chapas será respeitado para todas as 

providências e esclarecimentos ao pleito eleitoral do presente Edital. 

 

 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020. 

 

Lourival Junior 

Presidente Comissão Eleitoral 

Pleito 2020 / 2023 

 

Eduardo Henrique Soares da Costa 

Coordenador Secretaria Geral 

 

Ana Patrícia Cavalcante de Castro Laier 

Coordenadora Secretaria de Política e 

Formação Sindical
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