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Trabalhadores de Furnas aprovaram
contribuição assistencial por ampla maioria
em Assembleia. Agora está aberto
o período de entrega de cartas de oposição
Conforme definido em Assembleia Geral no dia 19 de setembro de 2017, foi aprovada Contribuição Assistencial de 0,5%
do salário nominal (base) descontado em folha de cada trabalhador para criação do Fundo Especial de Resistência Contra a
Privatização (FERCP). A previsão é que os descontos se iniciem na folha de novembro de 2017. O FERCP será criado para
financiar a contratação de: uma Assessoria Jurídica, uma Assessoria Parlamentar e uma Assessoria de Imprensa/Comunicação;
além do financiamento de outras ações e manifestações que visem à manutenção de Furnas Estatal. Essa contribuição seria
feita inicialmente por um período de 6 meses, sendo a extensão ou confirmação deste prazo reavaliado em nova Assembleia
Geral a ser realizada após 5 meses da primeira contribuição. A verba do FERCP será depositada em conta específica da
ASEF – Associação dos Empregados de Furnas (SICOOB -756; ag.: 4042; cc.: 17071-2), a qual ficará responsável por sua
gestão, estando submetida às deliberações das entidades participantes. Os custos fixos das assessorias serão pré-aprovados.
Qualquer custo não fixo deverá ser deliberado entre as entidades de representação. Toda a movimentação do Fundo está
centralizada na ASEF que irá dar publicidade periódica à base da movimentação financeira. Neste processo, a transparência
é fundamental para que cada um saiba como os recursos do FERCP estão sendo utilizados.
A contratação de assessorias deverá ser feita em conjunto com as entidades de representação de Furnas (Base InterSindical
Furnas e outras entidades que quiserem participar), da Eletrobras, da Eletronuclear (Angra e Rio) e do CEPEL. Com o
avanço da pauta e o intuito do governo em fechar o modelo de privatização até o final do outubro e finalizar o processo até
o primeiro trimestre de 2018, é urgente que contratemos logo as assessorias. Uma Assessoria Jurídica forte, por exemplo,
tem orçamentos muito altos e com ações complexas em todas as instâncias do judiciário, além das diversas ações administrativas
nos órgãos fiscalização.
A contribuição assistencial de 0,5% do salário nominal (base) de todos os empregados, associados ou não Sintergia-RJ.
Segue um FAQ com as dúvidas freqüentes:
- COMO? O desconto será feito diretamente em folha de pagamento.
- POR QUÊ? Formação de um Fundo Especial de Resistência Contra a Privatização (FERCP), para financiar a contratação
de: uma assessoria jurídica, uma assessoria parlamentar e uma assessoria de imprensa/comunicação; além do financiamento
de outras ações e manifestações que visem à manutenção de Furnas Estatal.
- POR QUANTO TEMPO? Essa contribuição seria feita inicialmente por um período de 6 meses, sendo a extensão ou
confirmação deste prazo reavaliado pela categoria em nova assembleia geral, a ser realizada após 5 meses de contribuição.
- ONDE ESTARÁ O NOSSO DINHEIRO E QUEM IRÁ ADMINISTRAR? As contribuições ao FERCP serão
depositadas em conta específica da ASEF – Associação dos Empregados de Furnas (SICOOB -756; ag.: 4042; cc.: 170712), a qual ficará responsável por sua gestão, estando submetida à finalidade do FERCP e às deliberações das entidades
participantes.
- E SE EU NÃO QUISER/PUDER AJUDAR NESSA LUTA? Apesar de precisarmos de toda ajuda financeira
possível nesse momento, seu direito estará assegurado durante o Prazo de Oposição, de 03/10/17 a 10/10/17*, quando
você poderá entregar uma carta de oposição na secretaria Associação dos Empregados de Furnas (ASEF) à Rua Real
Grandeza, 219 – Anexo Sala 302 - Botafogo, Rio de Janeiro . *Considerando que no dia 03/10/2017 foi deliberada greve, o
prazo que seria até 06/10/2017, foi postergado até 10/10/2017.
Contamos com o apoio de todos para vencermos, precisaremos estar juntos nessa luta.

