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Furnas
Sintergia alerta sobre futuro
passivo mas Furnas mantém
demissões de concursados
Apesar das advertências da direção
do Sintergia, Furnas mantém medidas
duras e concretiza demissões de funcionários concursados da empresa.
Em reunião entre as direções do
Sintergia e de Furnas, o Sindicato questionou a demissão de trabalhadores(as)
concursados(as) devido à sustentação
de liminares judiciais contra Furnas.
O Sindicato lembrou que o caso mais recente diz respeito a três funcionários
concursados que já têm mais de cinco anos
de carreira, com formação técnica através
de cursos preparatórios pagos pela empresa, inclusive de formação em MBAs.
Furnas alega cumprimentos legais
para que não venha ferir a empresa, ignorando que meses depois o Supremo
Tribunal Federal vem decidir a favor da
readmissão do concursado, determinando que ele volte para Furnas e ainda recebendo indenizações, afetando o caixa da empresa.
Mesmo assim, Furnas diz que não tem
como fugir dessas situações.
O Sintergia imediatamente cobrou da

direção de Furnas que ela passe informações aos trabalhadores, mediante
essas decisões administrativas.
O Sindicato, juntamente com a ASEF,
vai continuar defendendo todos os direitos possíveis dos funcionários
concursados de Furnas, inclusive daqueles que foram atingidos pelo não reconhecimento de editais dos concursos
públicos realizados em Furnas e que não
foram cumpridos pela empresa.
Também foi cobrado da Presidência de
Furnas a situação da retenção pelo Jurídico da devolução dos honorários
advocatícios descontados dos trabalhadores da base do Rio de Janeiro, pertinente ao Processo dos Interníveis, que
se misturou com o processo judicial da
ação implantada pelo Sintergia e ASEF
no processo do PCCR de 2005.
Com relação à migração do Plano de
Saúde de Furnas para a Fundação Real
Grandeza, o Sindicato apontou que o
grupo de trabalho formado pelos representantes sindicais das bases de Furnas
foram afastados do processo.
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Entidades sindicais se reúnem
com FRG e Furnas para discutir
migração do Plano de Saúde
As Entidades Sindicais das bases de
Furnas convocaram reunião com o Presidente da Fundação Real Grandeza e
o representante da patrocinadora
Furnas para esclarecimento sobre a
migração do Plano de Saúde de Furnas
para a Fundação Real Grandeza.
Os Sindicatos fizeram uma pauta de
quatro perguntas fundamentais sobre
a migração do Plano de Saúde através
de ofício emitido à FRG.
Na abertura da reunião, Aristides informou sobre a impossibilidade da presença de Victor Albano, devido a problemas operacionais em Furnas.
Aristides traçou, pela Real Grandeza, um cenário sobre a migração da
saúde, o porque e a importância de um
trabalho que vem sendo discutido há
mais de três anos.
Os Sindicatos questionaram o motivo que levou o grupo de trabalho montado por Furnas a se distanciar do grupo de trabalho constituído pelos representantes dos sindicatos, depois do
começo dos levantamentos do processo migratório, pois com isso os trabalhadores passaram a ficar sem nenhuma informação a respeito deste processo.
Todo esse trabalho tem que ter a
aprovação dos Sindicatos, pois os valores financeiros aportados para a Fundação Real Grandeza são dos funcionários ativos.
Durante a reunião, foi questionado
pelos Representantes Sindicais maio-

res informações sobre a iniciativa de
Furnas de montar um Conselho
Fiscalizador dessa migração financeira para a Fundação Real Grandeza. É
obrigação dos Sindicatos de toda a
regionalidade de Furnas, junto com as
Associações dos trabalhadores, montar também o seu grupo fiscalizador,
para que possam acompanhar todo o
andamento Administrativo da saúde
que ficará unificada junto ao PLAMES
da Fundação Real Grandeza. Também
cabe às entidades sindicais a defesa
dos direitos dos funcionários ativos de
Furnas e o acompanhamento de possíveis mudanças estatutárias que possam vir a ocorrer na FRG.
Com a ausência do representante da
patrocinadora Furnas na reunião as
Entidades Sindicais resolveram
reagendar a pauta do dia para a próxima reunião e esperam contar com a
presença do presidente do Conselho
Deliberativo da Fundação Real Grandeza, que também é representante de
Furnas.
Os Sindicatos finalizaram a reunião
e ficaram com missão de apurar os
atuais problemas e dificuldades de funcionários
distribuídos
na
regionalidade de Furnas, que estão
tendo problemas de atendimento à
saúde, para que seja formulada uma
lista pela Secretaria da Intersindical
(ASEF) que será apresentada também
como pauta na próxima reunião.

