Fevereiro 2017 - Nº 481

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário do ONS
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS

AUDIÊNCIA COM DIRETOR GERAL
A Federação Nacional dos Engenheiros – FNE
esteve na data de 1 de fevereiro em audiência
com o Diretor Geral Eng. Luiz Eduardo Barata
Ferreira e o Diretor de Assuntos Corporativos
István Gárdos. Além da pauta institucional de interesse do presidente Murilo Campos da FNE e sua
diretoria, foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho, previamente agendado com o Diretor Geral
para que pudéssemos discorrer sobre algumas
cláusulas. No ato da assinatura do ACT foi destacado pelo Diretor o ambiente negocial que tem sido
de franqueza de ambas as partes o que tem contribuído para a manutenção de bons resultados,
mesmo com as restrições das instâncias superiores que o Operador, por Lei, tem que se submeter.
Na ocasião foi oportunizado outros assuntos de
interesse dos empregados com destaque para os
estudos de reestruturação da Empresa. O Presidente Murilo da FNE, como também o representante nas negociações, eng. Latrônico, manifestaram aos diretores uma preocupação com relação
ao momento de crise, de desemprego em massa
no País e o ONS decide encaminhar uma reestruturação, o que deixa naturalmente uma angustia
no seio dos empregados. O Diretor Barata tranquilizou a diretoria da Federação afirmando que não
haverá redução de quadro. A meta principal é
conhecer, depois de 18 anos completos da Organização, se ela precisa ser repensada. A empresa
de consultoria que está sendo contratada vai fazer

um diagnóstico de todos os processos da organização e também levantar a situação de outros
centros de operações do exterior que podem mostrar resultados mais avançados indicando ao Conselho de Administração a necessidade de aprimorar o que temos hoje, que remonta desde sua constituição. O assunto tem sido discutido com ANEEL
e Conselho, e com transparência tem sido levado
ao corpo funcional, afirmou o Diretor Geral.
Outra questão importante que foi tratada, diz
respeito ao agressivo ingresso de capital chinês no
parque de geração, transmissão e distribuição do
País. O Diretor entende que o assunto é muito
importante mas ainda não vê risco na operação do
sistema. Concluiu que devemos ficar vigilantes e
acompanhar sua evolução. Foi lembrado que lá
fora já teve País que passou a fazer o controle da
entrada do capital asiático com receio de interferência nas operações do sistema.
Com relação PO, fomos informados que a coleta de
dados está sendo concluída e a previsão de pagamento é para até a primeira semana de março.
Pelo ONS também estava presente o relações
sindicais José Enrique. Pela FNE, além do presidente Murilo, eng. Latrônico, os diretores Fernando
Palmezan, Flávio Brizida e Tadeu Rodriguez.
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