
HOJE SÃO AS DISTRIBUIDORAS...
Amanhã serão as geradoras.

07 de Fevereiro de 2018

Amanhã, dia 08/02/2018 será um dia decisivo na 
luta entre os que querem entregar a Eletrobras e os 
que querem defende-la como patrimônio dos brasi-
leiros, será o dia da Assembleia Geral Extraordiná-
ria (AGE) de número 170. Essa AGE terá na pauta a 
escolha entre a privatização ou a liquidação das 
distribuidoras do grupo Eletrobras. Ou seja, os 
acionistas deverão escolher qual o destino das dis-
tribuidoras do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, 
Piauí e Alagoas, se essas empresas serão vendidas ou 
se serão simplesmente liquidadas, ou seja, extintas. 

Qualquer uma das duas opções será desastro-
sa para as populações desses estados e será também 
um passo decisivo na privatização do restante do 
grupo Eletrobras, inclusive Furnas. Isso a própria 
direto-ria privatista da Eletrobras assume, deixan-
do claro que se desfazer das distribuidoras é condi-
ção indispensável para o andamento dos planos de 
privatização do grupo. Isso acontece porque como 
acumulam grande passivo e como são consideradas 
a parte “ruim” do grupo, as distribuidoras acabam 
por desvalorizar a Eletrobras como um todo e como 
se sabe, os grupos interessados em se apoderar da 
maior empresa de energia elétrica da América Lati-
na querem apenas o “filé” e não admitem ficar tam-
bém com o “osso”.

O processo de privatização da Eletrobras co-
meçou ainda em 2015, com a autorização para a pri-
vatização da CELG. Naquela época já alertávamos 
que aquele era apenas o começo e não tardou para o 
governo Temer anunciar a privatização de todas as 
outras distribuidoras e depois da própria Eletrobras. 
Engana-se, portanto, quem pensa que esse governo 
de traição nacional vá se contentar só com as distri-
buidoras, o Projeto de Lei da privatização da Eletro-

bras, bem como a Medida Provisória que autoriza 
tal negociata já estão em tramitação no congresso.

As seis distribuidoras ameaçadas de privatiza-
ção ou liquidação eram empresas estaduais e vieram 
parar dentro da Eletrobras justamente porque nos 
anos 90, em meio ao processo de privatização que 
atingiu a maioria dos estados, ninguém se interessou 
por comprar essas empresas, situadas em regiões de 
pouca atratividade econômica. Hoje o governo entre-
guista de Temer propõe vender as distribuidoras 
por R$ 50 mil cada, deixar a maior parte das dí-
vidas com a própria Eletrobras e autorizar rea-
justes nas tarifas para a população de até 40%. 

As empresas de distribuição da Eletrobras são 
viáveis, desde que haja uma gestão eficiente e que se 
admita que em regiões mais pobres e de difícil aces-
so, como é o caso da Amazônia, é necessário o in-
vestimento direto da União, com vistas a garantir a 
manutenção das populações em suas comunidades, 
especialmente em regiões isoladas e fronteiriças, ou 
então que haja uma política de subsídios cruza-
dos para essas distribuidoras, como, aliás, vigo-
rou até os anos 90. 

Os sindicatos que compõem o Coletivo Nacional 
dos Eletricitários, bem como parlamentares patrio-
tas estão tomando diversas providências jurídicas 
para evitar que se consume mais esse crime contra 
a soberania nacional e as populações dos estados da 
Amazônia e do Nordeste. Cabe aos trabalhadores das 
demais empresas do grupo Eletrobras, inclusive aos 
trabalhadores de Furnas, demonstrar ativamente to-
tal solidariedade aos trabalhadores das distribuido-
ras, que nesse momento estão na linha de frente dessa 
guerra para salvar nossas empresas. Hoje são eles, 
se não fizermos nada amanhã seremos nós. 
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FURNAS MOSTRA A SUA CARA
Boletim (União Intersindical e Furnas Intersindical) 13 de Dezembro de 2018

Investidas para precarização do trabalho, com 
o objetivo de diminuir ou extinguir os benefícios 
e direitos históricos, agora de forma mais acentu-
ada, é o mais novo alvo da direção de Furnas para 
atingir os trabalhadores e aposentados e prepa-
rar a empresa à privatização.

Para isso, Furnas rompe unilateralmente o 
Acordo Coletivo de Trabalho Nacional e Especí-
fico, além de não cumprir decisões judiciais. Os 
diretores não se reúnem mais com as entidades 
sindicais, usando as mais diversas justificativas 
protelatórias. As pendências relativas às modifica-
ções de normas negociadas com os sindicatos não 
são concluídas e surgem uma série de desculpas.

A empresa virou as costas para os trabalha-
dores e focou na redução dos custos na área de 
pessoal, mesmos com direitos vigentes em Acor-
do e constantes em normas internas. A direção de 
Furnas trata de forma irresponsável as demandas 
dos trabalhadores e trabalhadoras.

Vejam os assuntos tratados nas reuniões dos 
dias 27 e 28/11 e os resultados: 

Banco de Horas: serviços programados/in-
versão do PHT e obrigatoriedade de marcação de 
ponto no intervalo intrajornada. Nada resolvido.

Diárias de Hospedagem e Termo para Di-
rigir Veículos: Nada resolvido.

Normativos Internos: mudanças em normas 
relativas a vários itens constantes em nosso ACT 
sem a participação prévia das entidades sindicais, 
em descumprimento da cláusula 8ª do nosso ACT 
Nacional. Nada resolvido.

Hotéis Credenciados: exigência da empre-
sa para o trabalhador se hospedar em hotel de 
tarifa mais baixa mesmo que sua classe salarial 
comporte hospedagem com tarifa superior. Na-
da resolvido.

Tabela de Diária de Viagem: quando se-
rá realizado o próximo reajuste. Nada resolvido.

Vilas Residenciais de Furnas: envio de 
notificações extrajudiciais para desocupação de 
imóvel para trabalhadores contratados em pleno 
emprego e com documento de autorização de uso 
do imóvel assinado por Furnas. Nada resolvido.

Uso indevido de mão de obra terceirizada: 
utilização de profissionais contratados em empre-
sas terceirizadas com objetivo de apoio nas ativi-
dades fim de Furnas. Nada resolvido.

Pesquisa de Clima: obrigatoriedade em res-
ponder a pesquisa, mas qual o impacto para o tra-
balhador que não responder. A empresa informou 
que o empregado não é identificado, assim não há 
possibilidade de saber quem participou.

Mérito e Questionário de Compliance: 
empregados que não receberam mérito em 2017 
por não terem respondido o questionário, fato que 
não consta da norma do PCR. A empresa infor-
mou que foi determinação da Eletrobras, não ha-
vendo possibilidade de alteração.

Acordo dos Operadores: a intenção de Fur-
nas é pela não renovação do Acordo, cuja vigên-
cia se encerra em 31.12.2018, e que a partir de 
01.01.2019 os turnos passarão a ser de 6 horas.
Os sindicatos propuseram a manutenção do tur-
no de 8 horas com intervalo intrajornada de 30 
minutos devidamente registrado. A empresa irá 
levar a proposta para análise da DO e SJ.P para 
avaliação e depois será dado um posicionamento 
as entidades sindicais.

Sobreaviso: os sindicatos questionaram a 
suspensão do regime de sobreaviso nas áreas de 
Rio Verde, Campinas e Guarulhos. Nada resol-
vido.

Periculosidade: foram questionados pelos 



sindicatos os novos critérios de concessão do adi-
cional de periculosidade, solicitando maiores es-
clarecimentos. Nada resolvido.

Mérito 2017: foi questionado a não aplica-
ção da progressão por mérito conforme resolução 
da Eletrobras, sob alegação da situação econômi-
co financeira das empresas, uma vez que Furnas 
obteve resultados financeiros positivos. Também 
sobre a aplicabilidade do item 6.4 do PCR 2010 
- Sistema de Avanço de Nível -, já que o mesmo 
não menciona a vinculação com a disponibilida-
de de verba. Nada resolvido.

SGD 2017: as entidades sindicais solicitaram 
a conclusão de todas as etapas do SGD. O titular 
da RH.A informou que divulgará um cronogra-
ma com a conclusão da etapa final.

CGPAR 22 e23: as entidades sindicais ques-
tionaram as mudanças no plano de saúde em fun-
ção das resoluções CGPar 22 e 23. O titular da 
RH.A informou que recebeu as referidas reso-
luções com a orientação para cumprimento das 
mesmas. Os sindicatos destacaram que já exis-
tem empregados de Furnas recém admitidos sem 
plano de saúde.

Plano de Saúde FRG: as entidades sindicais 
fizeram um apelo sobre a valorização da relação 
entre Furnas e FRG através de reuniões perió-
dicas. O titular da RH.A  informou que tem per-
cebido um esforço contínuo para melhoria dos 
serviços pela FRG aos participantes. Por fim, 
deixou claro que não há nenhuma orientação pa-
ra retirada da gestão da saúde da FRG para pla-
nos privados. Para a Intersindical, o objetivo da 
direção de Furnas é entregar o nosso plano a uma 
empresa de mercado. 

Contratados PCC1: foi solicitado informa-
ções sobre a situação do Acordo dos Contratados 
(MS 27066), bem como sobre os contratos vigen-
tes. O titular da RH.A informou que o Acordo 
continua suspenso por conta da liminar concedida 
pelo STF. Informou ainda que solicitou à CS.A que 
inicie o processo de prorrogação por até um ano.

CAEFE: As entidades sindicais exigiram 
o cumprimento dos termos do parágrafo 4º da 
cláusula 3ª do Termo de Compromisso do ACT 
2018/2019, que em síntese preconiza que Furnas 
obriga-se a manter sob a administração da CAE-
FE os seguros de vida e de acidentes pessoais pre-
vistos na cláusula 21ª. A empresa informou que a 
Apólice junto a CAEFE vigorou até 31/10 e após 
esse dia passa a vigorar o “autosseguro”, nas mes-
mas condições, até que o processo licitatório para 
contratação de nova apólice seja concluído.

As entidades sindicais manifestaram preocu-
pação quanto ao fiel cumprimento do benefício em 
razão da ausência, pela empresa, dos possíveis be-
neficiários em caso de sinistro, bem como de que 
forma será realizado o pagamento dos valores pre-
vistos no ACT vigente. Reiteraram o valor que 
ficará pendente com a Icatu, após 01.11.2019, de-
vido ao encerramento do Convênio.

Para as Intersindicais, a empresa se recusa a 
pagar a apólice de seguros, com atrasos que che-
gam aos quatro meses, sob a desculpa que a licita-
ção deveria ser feita da forma que Furnas planeja, 
assunto que foi questionado e resolvido no ano an-
terior.  Por que só agora no limiar da renovação 
veio esse questionamento?

Destacamos que há um ônus pelo descumpri-
mento do pagamento da apólice da ordem de 31 
milhões de reais. É fica o questionamento: a segu-
radora vai honrar o pagamento da indenização em 
caso de morte, mesmo com os atrasos de Furnas? 

PLR: as PLR’s de 2015 e 2017 estão em pro-
cesso de ajuizamento com data prevista até o iní-
cio do recesso do judiciário, conforme decidido na 
reunião do CNE do dia 21 passado para as empre-
sas que tem diferenças a receber, como é o caso 
de Furnas. Em 2016 não houve ponto controver-
so. A União Intersindical informou que ajuizou 
ações para as PLRs de 2015 e 2017.

 As Intersindicais de Furnas emitirão Bole-
tins específicos detalhando as situações da CAE-
FE e da Fundação Real Grandeza.
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