
 

 

 
 

 

 
 

ASSEMBLEIA VIRTUAL  
TERMO ADITIVO AO ACT 2019/20 

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Como já divulgamos no boletim anterior, a INTERSUL estará realizando durante 
a semana assembleias virtuais para apresentar a proposta da empresa sobre 
Termo Aditivo ao ACT 2019/20, de acordo com o calendário que estamos 
novamente divulgando. 

Considerando que a realização de assembleias virtuais é uma novidade, segue 
algumas instruções para o melhor rendimento das assembleias já citadas, 
conforme abaixo: 

1 – As assembleias serão abertas meia hora antes do horário definido no 

edital para orientações e respostas às dúvidas sobre o seu funcionamento. 

2 – Os participantes deverão se identificar ao entrar na assembleia (nome e 

local de trabalho) e manter as câmeras abertas preferencialmente. 

3 – Os participantes poderão participar da assembleia pelo seu computador 

ou pelo celular, sendo que para acessar pelo celular é necessário baixar o 
aplicativo do ZOOM. 
 
CALENDÁRIO DAS ASSEMBLEIAS 
 

Data Horário Dia da 
Semana 

Áreas 

30/06 10h00 Terça-feira Pampa Sul 

30/06 14h00 Terça-feira Diamante (Complexo JL) 

01/07 10h00 Segunda-
feira 

UHSO - UHMA - UHIT - UHET – UCLA – SEDE/OPE 

01/07 14h00 Segunda-
feira 

UHCB - UHSA - UHPP - PHJG - CECL - CETR - ASSU - 
UHMI - UHJA – UHSS - UHPF 

 
CADASTRE-SE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE SUA ÁREA: 

 
O link para acesso a assembleia vai ser divulgado no grupo de WhatsApp 
do Sindicato, caso não faça parte de um grupo de WhatsApp do Sindicato 
ingresse no grupo da assembleia de sua área, abaixo listado: 
 

UHSO - UHMA - UHIT - UHET - UCLA - SEDE/OPE   
https://chat.whatsapp.com/Lvk9gHvJ0I9JKqV2gZunEc 
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UHCB - UHSA - UHPP - PHJG - CECL - CETR - ASSU, UHSA - UHMI - UHJA - 
UHSS  - UHPF 
https://chat.whatsapp.com/KW7twUEm2fVDWs91LgG99C 
 
PAMPA SUL  
https://chat.whatsapp.com/KN0hL3Ymtos3dBCQ2wHMHe 
 
DIAMANTE 
https://chat.whatsapp.com/FdDye9fAOZxLCnwmpvjYWu  

 
SUA PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE. FAÇA SEU CADASTRO! 

 

JUNTOS SOMOS FORTES - FILIE-SE ÀS ENTIDADES DA 
INTERSUL 

 

ARS – APOUS – Sinergia/Fpolis – Sintresc – Stieel – Sintevi – Sindinorte – Sindel – Steem – Sinergia/MS 
 

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

comunicação@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: comunicacao@intersul.org.br 
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