ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAUDE - APS
CNPJ. nº 39.427.632/0001-71
ASSEMBLEIA GERAL A SER REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Deliberativo da ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE (“APS”) convoca
os seus Associados para a Assembleia Geral, a ser realizada no dia 26 de novembro de
2021, às 16:00 horas, de modo exclusivamente digital, com o objetivo de computar e
apurar os votos recebidos pelo sistema eletrônico de votação e eleger os membros dos
Conselhos para as seguintes vagas:
I. Eleição de duas chapas, formada cada uma por um membro titular e respectivo
suplente, para o Conselho Deliberativo, como representantes dos Associados;
II. Eleição de uma chapa formada por um membro titular e respectivo suplente para
o Conselho Fiscal, como representantes dos Associados.
Considerando os efeitos da pandemia do COVID‐19 no Brasil e as medidas das
autoridades sanitárias e governamentais para o enfrentamento da pandemia,
especialmente quanto à restrição de circulação e reunião de pessoas, a Assembleia
Geral será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação
do Associado ocorrerá via zoom integrada com a plataforma da empresa Tafner
Solutions que enviará o link de acesso para participação na Assembleia.
Para participar da Assembleia o Associado deve preencher o formulário por meio do link
go.tafner.net.br/saudepetrobras no período de 11 de novembro, a partir das 10:00 horas,
até 24 de novembro, às 16:00 horas. O Associado receberá por e-mail o link de acesso
para participação da Assembleia no dia 26 de novembro de 2021.
Para manifestação durante a Assembleia será utilizado preferencialmente o chat (Q&A
- perguntas e respostas) disponível aos Associados. O uso de microfone poderá ser
permitido por meio dos computadores, notebooks e celulares, exceto aparelhos IOS
(Apple), com moderação do tempo pelo administrador.
Caso qualquer Associado tenha dúvida ou queira se manifestar antes da realização da
Assembleia
poderá
fazê-lo
enviando
e-mail
para
comissaoeleitoral@saudepetrobras.com.br.
Encontra-se à disposição dos Associados, no endereço eletrônico da Associação
Petrobras de Saúde, www.saudepetrobras.com.br, a documentação referente às
matérias que serão deliberadas nesta Assembleia, incluindo o Regulamento Eleitoral.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2021.
Paulo Ferraz Mansur
Presidente do Conselho Deliberativo

