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AEA-MG convoca associados para Assembleia Geral
Extraordinária sobre mudanças no Plano de Saúde
Prezados (as) associados (as)
Convidamos-lhes para
participar da Assembleia Geral Extraordinária - AGE da
AEA-MG, a ser realizada no
dia 11 de novembro de 2021,
às 14h em primeira convocação, com a presença mínima de metade mais um do
número de associados, ou às
14h:30min em segunda convocação, com a presença de
qualquer número de associados, por meio exclusivamente
digital, na sala virtual da Plataforma Zoom, link de acesso:
https://us06web.zoom.us/
meeting/register/tZ0lcO2qqT8oG9P5W3EI4O8I4iKsra2bgIrB , a fim de deliberar
sobre a seguinte matéria: 1.
Autorização para a AEA-MG,
isoladamente ou em conjunto com outras entidades, contratar escritório de serviços
de advocacia e, se necessário,
ajuizar ação para questionar
alterações no Prosaúde Integrado da Cemig – PSI.
As despesas decorrentes
desse ajuizamento serão suportadas pela AEA-MG atra-

vés de seus recursos financeiros próprios.
Seguem abaixo as orientações que servirão para
facilitar a sua presença na
reunião virtual, onde você
poderá votar com relação ao
item 1 supracitado. A equipe
da AEA-MG está à disposição para dirimir eventuais
dúvidas, ou para orientá-lo
quanto a sua participação na
AGE, através do telefone (31)
3224-8323.
Orientações para participar
A AGE será realizada de
modo exclusivamente digital,
na sala virtual da Plataforma
Digital Zoom (é necessário
baixar o aplicativo disponível
no site: www.zoom.us). Para
participar e votar inscreva-se, até às 13h do dia 10 de novembro de 2021, clicando no
link: https://us06web.zoom.
us/meeting/register/tZ0lcO2qqT8oG9P5W3EI4O8I4iKsra2bgIrB.
Preencha os dados solicitados e clique no campo “Inscrição” ao final da tela. Sua

solicitação de inscrição será
automaticamente enviada
para a AEA-MG e você receberá um e-mail confirmando
sua inscrição e lhe informando o link para entrar na sala
virtual no dia da AGE.
Os associados que não se
inscreverem para participar
da AGE até o dia e horário acima mencionados não poderão participar da Assembleia.
A Associação ressalta que
não haverá a possibilidade
de comparecer fisicamente
à Assembleia, uma vez que
ela será realizada exclusivamente de modo digital. A
Associação ressalta que será
de responsabilidade exclusiva do associado assegurar
a compatibilidade de seus
equipamentos com a utilização da Plataforma Digital. A
AEA-MG não se responsabiliza por quaisquer problemas
operacionais ou de conexão
que o associado venha a enfrentar e que não estejam
sob o estrito controle da Associação. A Assembleia será
gravada.
A Associação recomenda

que o associado se familiarize
previamente com o uso da
Plataforma Digital Zoom, se
garantindo com relação à utilização da mesma (por vídeo e
áudio) e que acesse a Plataforma Digital com, pelo menos,
30 minutos de antecedência
em relação ao horário previsto para início da Assembleia.
O associado devidamente
inscrito que participar por
meio da Plataforma Digital
será considerado presente à
Assembleia (podendo exercer seu respectivo direito de
voto) e assinante da respectiva ata da AGO.
A Associação destaca,
ainda, que as informações
e orientações para acesso à
Plataforma Digital, incluindo o link de inscrição e de
acesso à sala virtual, são
únicas e intransferíveis, assumindo o associado integral responsabilidade sobre
a posse e sigilo das mesmas.
Belo Horizonte,
29 de outubro de 2021.
A Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da CEMIG e Subsidiárias - AEA-MG - situada na Av. Afonso Pena, 867, conj. 1.610, em
Belo Horizonte/MG, convoca os seus associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, que será realizada no dia 11 (onze)
de novembro de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação, com a presença mínima de metade mais um do número de associados, ou às 14:30
horas em segunda convocação, com a presença de qualquer número de associados, por meio exclusivamente digital, na sala virtual da plataforma
Zoom, link de acesso: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcO2qqT8oG9P5W3EI4O8I4iKsra2bgIrB, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria: 1. Autorização para a AEA-MG, isoladamente ou em conjunto com outras entidades, contratar escritório de serviços de advocacia e,
se necessário, ajuizar ação para questionar alterações no Prosaúde Integrado da Cemig – PSI. As despesas decorrentes desse ajuizamento serão
suportadas pela AEA-MG através de seus recursos financeiros próprios. Belo Horizonte, 29 de outubro de 2021.
Edi Ângelo
Presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Eletricitários Aposentados e
Pensionistas da Cemig e Subsidiárias-AEA-MG.

