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Energisa: Assembleia para aprovação da pauta de reivindicações
O Steet convoca todos os trabalhadores da Energisa para participarem da assembleia extraordinária que
será realizada nos locais e horários descritos em edital abaixo que foi previamente publicado no Jornal do
Tocantins no caderno de classificados do dia 12/03/2015. A assembleia terá o objetivo de discutir, votar e
aprovar a pauta de reivindicações a ser encaminhada à empresa, visando a renovação das cláusulas
econômicas do Acordo Coletivo de Trabalho com vigência até 30/04/2015;
O Steet chama atenção para a necessidade da participação dos trabalhadores, para que a pauta a ser
construída e aprovada atenda as pretensões de toda a categoria. Não perca essa oportunidade,
compareça aos locais da assembleia e participe ativamente no processo de negociação.
Confira abaixo os locais, datas e horários da assembleia no edital de convocação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O STEET por seu presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os trabalhadores da Energisa
Tocantins Distribuidora de Energia S/A para participarem da Assembleia Extraordinária a ser realizada nos locais,
datas e horários abaixo. Na falta de quórum mínimo, estabelecido no Estatuto Social, a assembleia será instalada
trinta minutos após, em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores para discussão e deliberação
da seguinte pauta:
1- Discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à Energisa, visando a renovação das
cláusulas econômicas do Acordo Coletivo de Trabalho com vigência até 30/04/2015;
2- Autorizar o sindicato a entabular negociação coletiva, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações que sejam
necessárias à defesa dos interesses da categoria profissional, caso frustradas as negociações com a empresa;
3- Deliberação e aprovação sobre a instalação em caráter permanente da Assembleia Extraordinária.
Locais da Assembleia:
Augustinópolis (Energisa), dia 16/03/2015 às 17h30min na Rua Floriano Peixoto nº 122 Centro.
Araguaína (Energisa), dia 17/03/2015 às 17h30min na Rua 25 de Dezembro nº. 186 Centro.
Colinas/TO (Energisa), dia 18/03/2015 às 7h00min na Av. Pedro Ludovico Q1, s/n, lote 1, Centro.
Guaraí (Energisa), dia 18/03/2015 às 11h00min na Av. Tocantins nº 2634 Centro.
Paraíso do Tocantins (Energisa), dia 18/03/2015 às 17h30min na Rua Tocantins nº 592.
Porto Nacional (Energisa), dia 19/03/2015 às 7h00min na Av. Luiz Leite Ribeiro s/n Centro.
Gurupi (Energisa), dia 19/03/2015 às 17h30min na Av. Goiás s/n. Setor Aeroporto.
Dianópolis (Energisa), dia 25/03/2015 às 7h00min na Av. Goiás nº 368, Setor Novo Horizonte.
Palmas (Restaurante Vovó Dandá), dia 26/03/2015 às 7h00min à QD. 104 N, Rua NE 11 Lote 22;
Palmas (Almoxarifado), dia 26/03/2015 às 17h30min na QD. 912 sul, Alam. 01 Lote 01 Setor Industrial;
Palmas (CMAN), dia 27/03/2015 as 7h00min na QD. 405 Sul, Alameda 30, QI 20, Lote 7/9;
Palmas/TO, 12 de março de 2015.
Sérgio Aparecido Fernandes
Diretor Presidente

