
 

 

 
 

 

 
 

ASSEMBLEIA VIRTUAL DISCUTE TERMO 

ADITIVO 
A INTERSUL e a ENGIE vêm já há algum tempo discutindo a redação de um 
Termo Aditivo ao ACT 2019/20, que contemple as alterações na rotina dos 
empregados, sobretudo aqueles do setor operacional, em função da pandemia 
relacionada ao COVID-19. 

Depois de várias reuniões “online”, a empresa apresentou no final da tarde do dia 
26/06, sexta-feira, sua proposta final de redação para o Termo Aditivo. 

Apesar de ainda haver divergências, já que não houve consenso em todos os 
pontos, e considerando a impossibilidade de avanços nas negociações, a 
INTERSUL estará realizando na próxima semana assembleias para apresentar a 
proposta da empresa. 

Nas assembleias serão apresentados e discutidos todos os pontos, convergentes 
e divergentes, e será deliberada a assinatura ou não do Termo Aditivo proposto 
pela a ENGIE.    

Em função da pandemia, as assembleias terão que ser realizadas virtualmente 

através da plataforma “ZOOM”, conforme Edital anexo:  
 

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 
 
UHCB - UHSA - UHPP - PHJG - CECL - CETR - ASSU, UHSA UHMI - UHJA – 
UHSS https://chat.whatsapp.com/KW7twUEm2fVDWs91LgG99C 
 
PAMPA SUL  
https://chat.whatsapp.com/KN0hL3Ymtos3dBCQ2wHMHe 
 
DIAMANTE 
https://chat.whatsapp.com/FdDye9fAOZxLCnwmpvjYWu  

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
As entidades sindicais que compõem a INTERSUL, observadas suas atribuições 
legais e estatutárias no tocante a representatividade e levando em consideração 
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de emergência em saúde 
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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 seus representados, empregados da ENGIE 
BRASIL ENERGIA S.A., da DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA e da 
USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A, associados ou não, para se reunirem 
em Assembleias Gerais Extraordinárias a serem realizadas por meios virtuais,  em 
conformidade com o calendário abaixo, com a seguinte Ordem do Dia: 

1 - Analisar e deliberar sobre a proposta da Empresa de TERMO ADITIVO AO 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – ACT – 2019/2020 

2 - Assuntos Gerais.  

 

Data Horário Dia da Semana Áreas 

30/jun 10h00 Terça-feira Pampa Sul 

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

01/jul 10h00 Quarta-feira UHSO - UHMA - UHIT - UHET – UCLA- SEDE/OPE 

01/jul 14h00 Quarta-feira 
UHCB - UHSA - UHPP - PHJG - CECL - CETR - ASSU, UHSA 
UHMI - UHJA – UHSS 

 
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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