
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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INTERSINDICAL FURNAS VOLTA A SE 
REUNIR COM A DIREÇÃO DA EMPRESA

26 de Setembro de 2018

Nos dias 19 e 20 de setembro, representantes da In-
tersindical Furnas se reuniram com a direção da empre-
sa, em Campinas, para dar continuidade à negociação do 
Acordo do Banco de Horas, iniciada há três anos.  Na oca-
sião, foram discutidos ainda o controle de frequência, a 
interdependência dos bancos e, principalmente, o PHT, 
ou seja, a mudança de regime dos trabalhadores, na qual 
não há um padrão específico onde as várias áreas da em-
presa têm praticado, à margem da lei, sem anuência do  
profissional.

Sobre o Banco de Horas, a Intersindical enfatizou, 
caso não haja consenso para o fechamento do acordo, a 
obrigatoriedade da empresa em cumprir o estabeleci-
do na Portaria 1510, de 21 de agosto de 2009, que deter-
mina o uso do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto 
(SREP). Além disso, foi solicitada a manutenção da pro-
posta de vinculação do normativo de frequência ao Acor-
do do Banco de Horas, uma vez que são complementares. 

As entidades sindicais ratificaram o posicionamento 
quanto à pré-assinalação, na oportunidade, solicitaram a 
dispensa da prática na empresa.  A direção de Furnas tem 
o prazo de 30 dias para responder a Intersindical.

Operadores
Na reunião, foi discutido o acordo dos operadores 

que atuam sob o regime de 8 horas. A direção de Furnas 
se comprometeu a analisar a proposta de nova redação 
apresentada pelas entidades sindicais. Desta forma, pro-
pôs a prorrogação dos acordos vigentes até 31/12/2018.

Teleassistência 
A Teleassistência ou Telecomando, assunto de extre-

ma importância para o bom desempenho operacional de 
Furnas, ainda é tema divergente entre a Intersindical e a 
empresa.  Mais uma vez, os representantes dos trabalha-
dores manifestaram discordância com a forma que a di-
reção da estatal vem atuando quanto ao tema.

Furnas, de forma unilateral, está tentando implantar 
o “TOM” técnico de operação e manutenção, onde téc-

nicos receberam treinamento e posterior certificação do 
ONS para operar subestações.

A intersindical entende que isso faz parte do pacote 
privatista da Eletrobras, com endosso do diretor de Ope-
ração e do ex-superintendente de Operação Oeste, enxu-
gando e eliminando postos de trabalho e que tal atitude 
da empresa deve ser discutida com os sindicatos, confor-
me cláusula sexta e oitava do ACT Nacional.

Diárias de hospedagem
As entidades sindicais informaram à empresa sobre 

os impactos negativos percebidos pelos trabalhadores 
quanto à instrução normativa que trata da diária de hos-
pedagem, visto que há forte indicativo de que a medida ge-
ra ônus financeiro para Furnas em casos de emergência.

A direção da empresa disse que a IN foi alterada 
conforme orientação da área financeira.  A DA ficou de 
apresentar em 10 dias alternativas para a solução do pro-
blema levantado.

PCC3
A Intersindical Furnas manifestou preocupação 

quanto ao remanejamento de profissionais contratados 
PCC3 para atividades-fim de competência de trabalha-
dores do quadro próprio da empresa. Destacaram ainda o 
risco de acidentes e até morte que estes profissionais ficam 
expostos.  A empresa se comprometeu a tratar da questão. 

Descaso
Novamente, o diretor de operação não compareceu à 

reunião da Intersindical Furnas com a empresa. Essa ati-
tude mostra a falta de respeito e compromisso do diretor 
com as demandas da categoria.

Instrução normativa de condutores
Após questionamentos da Intersindical sobre a ins-

trução normativa que trata dos condutores  de veículos, 
a DA informou que serão suspensos todos os termos de 
responsabilidades já assinados até que a norma seja re-
vista. A redação do novo termo será discutida junto com 
as entidades sindicais.


