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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS
Pelo presente edital, a direção do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, entidade sindical de 
primeiro grau, com sede e foro na cidade de São  Paulo/ SP, inscrito no CNPJ sob nº 07.550.157.0001-30, em confor-
midade com as disposições constantes no artigo 57, do Estatuto do Sindicato, convoca os trabalhadores da Petróleo Brasileiro 
S.A – PETROBRÁS, Petrobrás Transporte S/A - TRANSPETRO e Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG, para 
assembleia geral a ser realizada virtualmente devido a pandemia COVID-19, conforme a LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 
2020 - Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da 
pandemia do coronavírus (Covid-19), que em seu artigo 5º, autoriza a realização de assembleia geral na modalidade “VIRTUAL”. 
A lista de presença será extraída por aplicativo conforme a conexão dos participantes na sala virtual e será validada com as 
assinaturas do presidente e secretário/a da mesa eleitos na assembleia. A votação será realizada via chat do aplicativo. Não 
serão permitidos os votos em duplicidade nas assembleias presenciais e virtual. A Assembleia será realizada no dia, horário e 
no link informado abaixo para discutir, apreciar e deliberar sobre as seguintes pautas: 1) Votação do indicativo de aprovação 
da Federação Única dos Petroleiros - FUP, para o acordo de PLRs para os anos de 2021/2022 - votam todos os trabalhadores/
as da base do Unificado; 2) Taxa de 0,3% tendo como referência o valor da PLR líquida para os trabalhadores(as) do sindicato 
para os anos de 2021/2022 -  votam todos os trabalhadores/as da base do Unificado; 3) Votação do indicativo de aprovação da 
Federação Única dos Petroleiros - FUP, para mobilizações contra a privatização do Sistema Petrobrás, por direitos, empregos e 
pela vida com datas a serem definidas pela FUP e seus sindicatos - votam todos os trabalhadores/as da base do Unificado; 4) 
Rejeição das propostas de ACT ś (Minuta) da Petrobrás sobre as Tabelas de Turno de 8h e 12h - votam os trabalhadores/as em 
regime de turno da Refinaria de Capuava - RECAP; 5) Apreciação das propostas de ACT’s (Minuta) elaboradas pela FUP sobre as 
Tabelas de Turno de 8h e 12h - votam os trabalhadores/as em regime de turno da Refinaria de Capuava - RECAP, Refinaria do 
Planalto - REPLAN e da UTE de Três Lagoas; 6) Escolha e definição da tabela de turno a ser aplicada na Refinaria de Capuava - 
RECAP - votam todos os trabalhadores/as em regime de turno lotados na Refinaria de Capuava - RECAP; 7) Escolha das tabelas 
de turno no Terminal de São Caetano do Sul - votam todos os trabalhadores/as em regime de turno lotados no Terminal de São 
Caetano do Sul.

Clique aqui e acesse os documentos que serão debatidos na assembleia: https://bit.ly/37urEPB

Da realização:
A assembleia será realizada no dia 21 de dezembro de 2020, às 19 horas, para participar os interessados deverão acessar o link 
abaixo, no dia e horário informados acima.

Link para acesso a assembleia: https://meet.google.com/pnj-pvaw-coy 
Da participação:
1- Todos os interessados deverão clicar no link na data e horário programado para a realização da assembleia;
2 – Ao clicar no link será aberta uma tela em seu navegador onde o participante deverá preencher o seu nome completo;
3 – Para entrar na sala virtual clique no botão pedir para participar e aguarde a aprovação de sua participação.

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

Juliano Deptula Lima - Coordenador Geral


