
 

 

 
 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A Federação Nacional dos Urbanitários – FNU CUT e as entidades sindicais que compõem a 
INTERSUL, observadas suas atribuições legais e estatutárias, considerando a declaração da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) de emergência em saúde pública, de importância 
internacional, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, 
reconhecido como estado de calamidade pública pelo Governo Federal, através do Decreto 
Legislativo nº 6, de 20/03/2020, em caráter excepcional, convoca todos os empregados/as da 
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A., da DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA e da USINA 
TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A, de todo o território nacional, associados ou não, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por meio virtual, no período de 14 
a 16 de outubro de 2020, conforme lotação dos empregados, a saber: no dia 14/10/2020 às 9h 
em primeira chamada e às 9h30min em segunda e última chamada, empregados lotados na 
SEDE EBE; no dia 15/10/2020 às 9h em primeira chamada e às 9h30min em segunda e última 
chamada, empregados lotados na DIAMANTE, PAMPA SUL, UCLA, UTFE e UTIB e no dia 
16/10/2020 às 9h em primeira chamada e às 9h30min em segunda e última chamada, os 
empregados lotados na UHSO, UHSS, UHMA, UHIT, UHPF, UHMI, UHJA, UHPP, PHJG, PHRO, 
UHCB, UHSA, UHET, FVAE, CEUR, CETR E CECL. A inscrição dos participantes se dará até 30 
minutos antes do início previsto da reunião, mediante prévio ingresso no grupo de WhatsApp 
e identificação com nome completo, matrícula e lotação no link referente a sua lotação 
conforme segue: ASSEMBLEIA PLR SEDE - 
https://chat.whatsapp.com/CBI2PqKHFxp5n7pyoNcz7I; ASSEMBLEIA PLR TÉRMICAS - 
https://chat.whatsapp.com/JWxGgYpV7iRDopW16humOe; ASSEMBLEIA PLR HIDRÁULICAS e 
COMPLEMENTARES - https://chat.whatsapp.com/LYg6YDGxJIALyAsZLwM0S1.  

Ordem do Dia:  

1 - Analisar e deliberar sobre a proposta de acordo das Empresas para pagamento da 
Participação nos Lucros e Resultados ano 2020 – PLR 2020. 

2 - Assuntos Gerais 

Florianópolis/SC, 09 de outubro de 2020. 

 
JUNTOS SOMOS FORTES - FILIE-SE ÀS ENTIDADES DA INTERSUL 

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

 
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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