
 

 

 
 
 

 
 

H O J E  T E M  A S S E M B L E I A   
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ACT 2020/2021 

Acontece hoje, a partir das 14:00 (primeira chamada) para os/as empregados/as lotados/as na sede, a assembleia 
que analisará e deliberará sobre a contraproposta da ENGIE para o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT.  

Na assembleia serão esclarecidas as dúvidas mais frequentes, entre elas citamos: 

Qual o reajuste proposto para os SALÁRIOS? 

Quanto será o valor do VALE ALIMENTAÇÃO? 

Quantos VALES EXTRAS estão previstos? 

Quantos FERIADOS PONTES teremos em 2021? 

Como ficarão as CLÁUSULAS SOCIAIS? 

Qual a VIGÊNCIA prevista para o ACT? 

Participe da assembleia, tire essa e outras dúvidas que você tem sobre a contraproposta da Empresa, e 
faça valer a sua opinião sobre o ACT. 

INSCRIÇÃO: 
A inscrição dos participantes se dará até 30 minutos antes do início previsto da reunião, mediante prévio ingresso no 
grupo de WhatsApp, no link referente à sua lotação conforme segue:  

- Dia 30/11/2020 às 14h, ASSEMBLEIA SEDE: empregados lotados na SEDE EBE. 

Link para inscrição na assembleia - https://chat.whatsapp.com/HCDUZqCltdj5z8m42sVcmr;  

Após ingressar no seu grupo de WhatsApp, complete a sua inscrição com nome completo, matrícula e lotação 
conforme segue: 
Nome completo: 
Matrícula: 
Lotação: 

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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