
 

 

 
 
 

 
 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ACT - 2021/22 

 
Os dirigentes dos sindicatos que compõem a INTERSUL, sensibilizados por inúmeros apelos 
vindos de empregados/as por eles representados nas várias áreas da empresa, estiveram 
reunidos nessa quarta-feira, 17/11, para reavaliar a forma de realização da assembleia para 
análise da proposta da empresa, visando o ACT 2021/22. 
 
Os dirigentes após analisar os argumentos dos/as empregados/as, resolveram realizar a 
assembleia de forma virtual, conforme o Edital abaixo: 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Presidente da Federação Nacional dos Urbanitários – FNU/CUT, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca todos/as os/as empregados/as da Engie Brasil Energia S.A. e Usina 
Termelétrica Pampa Sul S.A. de todo o território nacional, associados/as ou não, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada por meio virtual, em continuidade as 
assembleias geral ordinárias realizadas entre os dias 04/10/2021 e 28/10/2021, a realizar-se no 
dia 18 de novembro de 2021 às 14:00h em primeira convocação com o número regulamentar 
de presentes e às 14h30min em segunda convocação com qualquer número de presentes. A 
inscrição dos participantes se dará até 30 minutos antes do início previsto da reunião, mediante 
prévio ingresso em um dos dois grupos de WhatsApp e identificação com nome completo, 
matrícula e lotação no link de whatsapp, conforme segue:  

Grupo 1: https://chat.whatsapp.com/GmeQeZFO92LI443gWDQqvu 

Grupo 2: https://chat.whatsapp.com/F4EuL6pQsMLDX6N7n1efaT 

 

A assembleia está sendo convocada para analisar e deliberar a seguinte Ordem do Dia: 
1. Analisar e deliberar a proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 da Engie Brasil 
Energia S.A e Usina Termelétrica Pampa Sul S.A.  
2. Assuntos Gerais.  
 

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021. 
 

....................................................... 
Pedro Tabajara Blois Rosário  

Federação Nacional dos Urbanitários 
 

P ARTIC IP E VOCÊ FAZ  A  D IFERENÇA  
 

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: 

Boletim Nº 055-21                                               Quarta-feira – 17/11/2021 

https://chat.whatsapp.com/GmeQeZFO92LI443gWDQqvu
https://chat.whatsapp.com/F4EuL6pQsMLDX6N7n1efaT


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 

 

Secretaria Intersul base ENGIE 
  Rua Heitor Bitencourt, 329 apartamento 102 – Canasvieiras  CEP – 88054-450 - Florianópolis/SC 

Fone (49) 984084820 / 049-998025496– E-mail: zeloir@gmail.com 
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