
nº 1661
19/01/2022

O Sinergia Araraquara convoca os trabalhadores de sua base da Eletronorte para assembleia virtual 
deliberativa, a ser realizada nesta sexta (21), pela plataforma Zoom. A pauta é a discussão e a deliberação 
acerca da greve a ser defl agrada a partir do dia 24/01/2022 em face da ausência de resposta da Eletrobras 
Eletronorte. Confira o Edital de Convocação abaixo, bem como o link de acesso à assembleia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital em consonância com seu Estatuto, fi cam convocados todos os trabalhadores 
associados ou não ao SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE FIAÇÃO TRAÇÃO LUZ 
E FORÇA DE ARARAQUARA, representada pelo seu Presidente Rogério Aparecido Rosa, empregados 
da ELETROBRAS ELETRONORTE na base desta entidade para tomarem parte da Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 21/01/2022, às 15h30, em primeira chamada, e às 15h45, em 
segunda e última chamada, com qualquer quórum, através dos recursos de vídeo conferência no seguinte 
endereço de link: https://us02web.zoom.us/j/81777888334?pwd=ZWdrTVArOHkzN2xpbUxKWjdjd3lt
dz09, para nos moldes da Lei 7.783/89 e artigo 9º da Constituição Federal, discutirem e deliberarem sobre 
a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Discussão e Deliberação sobre a Greve a ser defl agrada a partir do dia 
24/01/2022 em face da ausência de resposta da ELETROBRAS ELETRONORTE sobre os seguintes 
pontos: Ausência de resposta/pagamento às PLRs 2017 (ELETRONORTE), 2018 (ELETROBRAS) e 
2021 (ELETROBRAS); Contra o aumento abusivo do plano de saúde; Por isonomia salarial (questão dos 
7 steps Amazonas); Por melhores condições de trabalho (contra as escalas abusivas, contra a diminuição 
do valor diárias de viagem, contra a ausência do teste covid na empresa); 3) Discussão e Deliberação da 
Taxa de Fortalecimento Sindical; 4) Autorização para a Diretoria do Sindicato fi rmar Termo de Pactuação 
com as empresas ou frustradas as negociações instaurar Dissídio Coletivo; 5) Discussão e Deliberação 
de Assembleia Permanente; e 6) Assuntos Gerais.

Araraquara, 19 de janeiro de 2022. 

Rogerio Aparecido Rosa
Presidente

A decisão é dos trabalhadores da base do Sinergia Araraquara!

Participe da assembleia on-line que trata da discussão e deliberação sobre a greve 
a ser defl agrada a partir de 24/01/2022 
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