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Conforme divulgado, o Sindicato dos Urbanitários 
do Pará realizou na noite da quinta-feira, 22, por video-
conferência assembleia geral informativa e deliberativa 
com os trabalhadores e trabalhadoras da Eletronorte.  

Na assembleia foram deliberados os seguintes 
pontos:

Assistência à saúde / Migração
Por maioria dos/as participantes, neste ponto, os/as 

trabalhadores e trabalhadoras decidiram pela aprova-
ção da migração das condições de cobrança do bene-
fício de assistência à saúde por beneficiário atualmente 
praticadas nas empresas para as novas condições 
previstas no ACT Nacional 2020/2021, cláusula 40ª a 
47ª e anexos A e B. Os termos aprovados são resulta-
do do trabalho da Comissão Paritária Permanente de 
Saúde (em conformidade a cláusula 44ª do ACT Nacio-
nal 2020/22).

PLR 2017 e 2018 / Ações judiciais
Os/as trabalhadores e trabalhadoras presentes à 

assembleia desta quinta-feira, 22, decidiram, por una-
nimidade, autorizar os sindicatos a realizarem o ajui-
zamento de ações judiciais visando o pagamento da 
parte devida aos/as trabalhadores/as em decorrência 
do não pagamento da PLR 2017 pelo atingimento dos 
indicadores econômicos e pagos posteriormente, e não 
pagamento dos dividendos retidos da PLR 2018, pagos 
em 2021.

Taxa de fortalecimento sindical
Os participantes da assembleia também foram unâ-

nimes ao deliberaram pela aprovação da proposta de 
Taxa de Fortalecimento Sindical/contribuição extraor-
dinária para custear o ajuizamento das ações judiciais 
contra a privatização da Eletrobras e suas empresas. 
No valor de 0,5% do salário base em 4 parcelas men-
sais (nos meses de agosto a novembro/2021) e caso 
a ação tenha êxito, logo após a confirmação do êxito, 

o desconto de 1,0 % do Salário Base em 4 parcelas 
mensais. E autorização para que a Eletronorte proce-
da no desconto da/s parcela/s da contribuição extra-
ordinária de Fortalecimento Sindical no salário do/a 
trabalhador/a em conformidade com a cláusula 35ª do 
ACT ESPECÍFICO da Eletronorte – CONTRIBUIÇÃO 
DE FORTALECIMENTO SINDICAL. E em conformida-
de com a cláusula 25ª do ACT NACIONAL das Empre-
sas do Sistema Eletrobras - CLÁUSULA VIGÉSIMA 
QUINTA - COTA NEGOCIAL. Manifestações contrárias 
ao desconto aprovado em assembleia, de filiado ou 
não, devem ser assinadas, digitalizadas e enviadas ao 
e-mail: stiupa@urbanitarios-pa.org.br. 

Assuntos Gerais
A entidade sindical socializou informes sobre a 

aprovação do ACT de Turnos Ininterruptos de Reve-
zamento 2021/2022. O acordo será assinado pelas 
partes. Informamos ainda que a PLR 2020, segundo a 
Eletrobras, está prevista para pagamento no mês de 
dezembro de 2021 e a negociação da PLR 2021 está 
sendo encaminhada para mediação no TST.

Ofício à empresa
Considerando as deliberações da assembleia, que 

se refere ao ACT Nacional 2020/2022 e a Negociação 
da PLR 2021, a entidade sindical enviou ofício nesta 
sexta-feira, 23, para a empresa informando o resultado 
da assembleia com os trabalhadores e trabalhadoras 
da Eletronorte no Pará, realizada no dia 22/07/2021. 
Vamos em frente, a luta continua!

Aprovadas mudança na assistência médica, ações 
judiciais da PLR e taxa de fortalecimento sindical


