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Na próxima quinta-feira, 22 
de julho de 2021, o Sindicato dos 
Urbanitários do Pará realizará as-
sembleia geral com todas as traba-
lhadoras e trabalhadores da Eletro-
norte no estado do Pará para tratar 
dos seguintes temas: 1- Informes; 2 
Deliberação à migração das condi-
ções de cobrança do benefício de 
assistência à saúde por beneficiário 
atualmente praticadas nas empre-
sas para as novas condições pre-
vistas no ACT Nacional 2020/2021, 
cláusula 40ª, 3. Autorização aos sin-
dicatos para ajuizamento de ações 
judiciais visando o pagamento da 
parte devida aos/às trabalhadores/
as em decorrência do pagamen-
to dos dividendos retidos da PLR 
2018, 4. Discussão e Deliberação 
sobre a Taxa de Fortalecimento 
Sindical/contribuição extraordinária 
para custear o ajuizamento das 
ações judiciais contra a privatização 
da Eletrobras e suas empresas; 
5. Autorização à Diretoria do Sin-

dicato a comunicar à Eletrobras 
e suas empresas que procedam 
no desconto da/s parcela/s do/s 
honorário/s advocatício/s no salário 
do/a trabalhador/a em conformi-
dade com a cláusula 25ª do ACT 
NACIONAL ou previsão contida 
nos acordos específicos de cada 
empresa, caso haja; 6 - Assuntos 
Gerais.

Devido ao isolamento social 
necessário para conter a Covid-19, 
nossa assembleia geral unificada 
será por videoconferência, via pla-
taforma Zoom em primeira cha-
mada às 18h, com a maioria dos 
trabalhadores e trabalhadoras e, 
em segunda e última chamada, às 
18h30, com qualquer quórum.

A referida assembleia será re-
alizada mediante uso de aplicativo 
de videoconferência https://zoom.
us/, através de link abaixo, criado 
pelo STIUPA. O aplicativo pode 
ser acessado por meio de telefone 
celular ou computador pessoal.

Link para entrar na reunião 
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84
519696838?pwd=eGp2WkZSZmc2
ekhYOEU4dWpibnpNUT09

ID da reunião: 845 1969 6838
Senha de acesso: stiupa0721
No caso de uso de telefone 

celular, o aplicativo deve ser ins-
talado previamente através das 
lojas de aplicativos dos sistemas 
IOS ou Android. Se o acesso for 
via computador, não é necessária a 
instalação do aplicativo, bastando 
que o link seja copiado e colado no 
navegador do computador, assim 
você será encaminhado/a para a 
sala da videoconferência, de forma 
a garantir a participação do maior 
número possível de trabalhadores/
as nas deliberações.

ASSEMBLEIA GERAL 
UNIFICADA POR 

VIDEOCONFERÊNCIA

DIA 22/7/21 (QUINTA-FEIRA) 
18 HORAS


