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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
UNINIFICADA DOS SINDICATOS DA INTERSUL 

 

A Intersindical dos Eletricitários do Sul do Brasil – INTERSUL, em conjunto com as 
Diretorias do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de 
Florianópolis e Região - SINERGIA, com sede em Florianópolis, centro, na Rua Lacerda 
Coutinho nº 149, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Vale 
do Itajaí - SINTEVI, com sede em Blumenau, Bairro Salto, na Rua Bahia nº 2552, do 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Sul do Estado de Santa 
Catarina – SINTRESC, com sede em Capivari de Baixo, centro, na Av. Nereu Ramos nº 
326, do Sindicato dos Eletricitários do Norte de Santa Catarina – SINDINORTE, com 
sede em Joinville, bairro América, na Rua Max Colin nº 2368, do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Lages - STIEEL, com sede em Lages, 
centro, na Rua Ernesto Neves nº18, do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Concessionárias de Energia Elétrica e Alternativas de Londrina e Região - SINDEL, com 
sede em Londrina, centro, na Rua Amantino Teixeira de Carvalho nº 23, do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Empresas de Produção, Geração, Transmissão, Distribuição e 
Comercialização de Energia Elétrica de Fontes Hídricas, Térmicas e Alternativas e Gás 
Natural nas Empresas Públicas e Privadas de Maringá e Região Noroeste do Paraná – 
STEEM, com sede em Maringá-PR, Vila Esperança, na Rua Vitória, nº 109, do Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria e Comercio de Energia no Estado de Mato Grosso do 
Sul – SINERGIA-MS, com sede em Campo Grande-MS, bairro Universitário, na Avenida 
Gury Marques, nº 4360, do Sindicato dos Eletricitários do RS – SENERGISUL, com sede 
em Porto Alegre-RS, Rua Barbedo, 423, Bairro Menino Deus, e da Associação de 
Profissionais, Ex-profissionais e Aposentados da Eletrosul e Tractebel no Rio Grande do 
Sul – ARS, com sede em Charqueadas-RS, na Rua Olavo Porto nº 1722, na forma de 
suas atribuições legais e estatutárias CONVOCAM os empregados da CGT Eletrosul, da 
base territorial das respectivas entidades, associados e não associados, para participar 
da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA UNIFICADA DA INTERSUL, que irá 
deliberar sobre a proposta de Participação nos Lucros e/ou Resultados das empresas 
Eletrobras 2022, em observância à Constituição Federal em seu Art. 7º, inc. XI, Lei 
10.101/2000 e Consolidação das Leis do Trabalho em seu Art. 611-A, inc. XV. A 
assembleia ocorrerá dia 22 de dezembro de 2022 às 18h30min. Em razão das medidas 
de isolamento social preconizadas pelos órgãos públicos e agentes sanitários para 
combate à COVID-19, a assembleia excepcionalmente vai se realizar em ambiente 
virtual, por meios telemáticos com uso de ferramentas digitais. A fim de garantir a máxima 
divulgação e participação da categoria, cada entidade que compõem a Intersul divulgará 
aos trabalhadores de sua base, nos murais da empresa e através de meios digitais como 
redes sociais, telefones, e-mail, as orientações e o link de acesso. Dúvidas sobre o 
acesso também poderão ser esclarecidas por meios digitais em consulta através do sitio 
www.intersul.org.br. A assembleia vai deliberar em primeira convocação com o número 
regular de presentes para cada sindicato e em segunda convocação, 30 minutos após a 
primeira, com qualquer número de presentes de acordo com os respectivos estatutos. A 
assembleia vai deliberar especificamente sobre a seguinte Ordem do Dia:  

http://www.intersulcanaldigital.org.br/


1 . Proposta da Eletrobras para a Participação nos Lucros e Resultados das empresas 
Eletrobras 2022;  
 
2 . Assuntos gerais.  
 
A presente convocação também será distribuída por meios digitais e vai assinada pelos 
representantes legais das entidades que compõem a Intersul: Mario Jorge Maia – 
Coordenador do SINERGIA, Felipe Rafael Klering Braga - Presidente do SINTEVI, José 
Paulo dos Reis – Coordenador do SINTRESC, Paulo Xavier de Oliveira - Presidente do 
STIEEL, Wanderlei Lenartowicz - Presidente do SINDINORTE, Claudeir Fernandes – 
Presidente do STEEM, Elvio Marcos Vargas – Presidente do SINERGIA-MS, Sandro 
Adão Ruhnke – Presidente do SINDEL, Darlan Oliveira Vice–Presidente do 
SENERGISUL. 
 

Clique no link abaixo para acessar a assembleia 
 
https://us02web.zoom.us/j/88991050555?pwd=bGpjdVhTSlFnUjZOSnc0R0pjUXo1QT0
9 
 
 

 

 
Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 

comunicacao@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 
Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicao@intersul.org.br 
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