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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

Este é o quarto informe voltado à AGO e à AGE 
virtuais que faremos realizar no início de setembro. 

1. COMO SERÃO AS ASSEMBLEIAS?? 

Das conversações e das trocas de mensagens, 
percebemos que muitos inda desconhecem como 
será a dinâmica da AGO e da AGE. 

Vamos então à melhor explicação que pudermos. 
Virão outras: 

a. Cada uma delas se dará em duas etapas 
completamente independentes entre si em 
termos de dinâmica; 

b. A primeira etapa será uma videoconferência 
(VC) em ZOOM; 

c. Não haverá votação da VC; 

d. A segunda etapa será a Votação, feita em uma 
plataforma virtual que nada mais é que um 
‘software’; um aplicativo de informática; 

e. Não haverá VC na votação; 

f. A AGE terá uma VC e a AGO outra; 

g. As votações serão feitas ao mesmo tempo, no 
mesmo aplicativo; 

h. Serão 10 votações, 3 delas relativas à AGO e as 
outras 7 à AGE; 

i. Cada uma das 10 votações é feita por sua vez e 
não interfere nas outras; 

j. Você só pode votar em 3 hipóteses: SIM, NÃO 
ou Abstenho-me; 

k. Por óbvio, cada votação é uma pergunta onde 
cabem as três respostas; 

l. Após sua votação estar completa, você registra 
seus votos e sai do aplicativo, não mais podendo 
retornar a ele (só se vota uma vez); 

m. A votação fica aberta durante 48 horas. Você 
tem dois dias inteiros para votar; 

n. Enquanto não tiver registrado (“computado”) 
seus votos, pode mudar de ideia, por alterar. Mas 
depois de registrar, FIM de votação para você; 

o. 2ª feira 31/08 das 14h00 às 16h30: VC da AGE. 
Não se discute AGO. 

p. 3ª feira 01/09, mesmo horário, VC da AGO. Não 
se discute AGE; 

q. Nas duas VCs, o início é de apresentação (hora 
e meia) e o final, de respostas (uma hora); 

r. Como entrar na VC? 

1- Esteja em dia com o GDPAPE; 

2- Concorde com a cessão de seus dados; 

3- Baixe o ZOOM em seu dispositivo (celular, 
tablet ou computador). É grátis; 

4- Clique no ‘link’ que receber do GDPAPE; 

5- Aguarde o anfitrião da reunião admiti-lo; 

6- Ouça as apresentações; 

7- Faça perguntas pelo chat; 

8- Aguarde e ouça as respostas na 2ª parte da 
VC (na hora final); 

s. Como votar no aplicativo? 

t. Copie a senha pessoal que receberá via e-mail e 
clique no botão “Acessar”, e navegue no 
aplicativo para colocar seus votos; 

u. Registre (“compute”) seus votos 

v. Fim de assembleia para você.  

Será encaminhado aos votantes um “Guia passo-
a-passo da votação, feito com a experiência da 
participação de alguns afiliados e criticado pela 
empresa detentora da plataforma. 

Procuramos tornar este ‘Guia” o mais simples 
possível de assimilar. 

 

2. PERMANEÇAM ATENTOS 

Continuaremos com os Informes, sempre 
buscando atualizar os afiliados do GDPAPE de modo a 
capacitá-los completamente para as assembleias 
programadas. Voltaremos a esse assunto. 

Atenciosamente, 

Diretoria Colegiada / GDPAPE  


