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FUNDAÇÃO NÉOS: UMA CAIXA PRETA QUE
OS TRABALHADORES NÃO QUEREM

A

Intersindical Neoenergia foi ao Rio de Janeiro
na quinta-feira, dia 13 de setembro, para a
entrega da pauta unificada e dar continuidade
a discussão da PLR 2018 com a direção
da Holding. Porém, diante das informações recebidas
sobre a criação de forma sorrateira de uma fundação
única, chamada Néos, feita a revelia dos trabalhadores,
inclusive contando já com a aprovação da PREVIC no
dia 30/07/2018, trouxe indignação à bancada dos
trabalhadores que de forma dura cobrou esclarecimentos dessa ação perniciosa da Neoenergia.
Para a representação dos trabalhadores essa traição mostra que não existe uma relação de confiança entre
as partes, já que a Intersindical desconhecia até então essa ação e jamais compactuaria com a criação de uma
fundação para todos os trabalhadores do Grupo por defender o fortalecimento da Celpos, Faelba e Fasern,
e acreditar que uma nova fundação seria uma caixa preta, que agradaria somente aos acionistas e demais
investidores do mercado, mas que os trabalhadores não querem.
Diante desse ataque frontal aos fundos de pensão dos trabalhadores, os dirigentes reunidos deliberaram por
realizar um seminário com companheiros (as) eleitos para as fundações, de diretores da Associação Nacional dos
Participantes de Fundo de Pensão (ANAPAR), parlamentares e assessorias jurídicas dos sindicatos. O objetivo deste
encontro, em data ainda a ser definida em Recife, é discutir medidas preventivas de proteção aos trabalhadores
participantes (ativos) e assistidos (aposentados e pensionistas).
Os dirigentes presentes na reunião, Paulo de Tarso (CNU), Pedro Damásio (SINTERN), José Fernandes (SINTERN),
Pompeu Henrique (SINDURBPE), Josenildo Rodrigues (SINDURBPE) e Dailton Cerqueira (SINERGIA-BA) foram firmes
na sua posição de rechaçar qualquer mudança nas fundações, já que elas representam a manutenção da dignidade
do futuro dos participantes e assistidos.
PAUTA UNIFICADA ENTREGUE EM CLIMA DE TENSÃO
A entrega da pauta unificada é o momento onde os trabalhadores renovam suas
esperanças em conquistar um acordo digno. Todavia, este ano a avaliação da
Intersindical Neoenergia é que teremos muitas dificuldades e um clima de tensão
pairando nas negociações, pois a Iberdrola já mostrou que não quer estabelecer um
diálogo sincero com a representação sindical, como ficou provado com a criação por
debaixo dos panos da fundação única, a chamada Néos.
Com relação à pauta unificada os representantes sindicais deixaram claro na reunião
que ela é fruto de muito debate dentro da categoria, essa construção exigiu uma
profunda reflexão da base, que de forma responsável colocou neste documento todas as
suas reivindicações mais urgentes, que precisam ser analisadas com responsabilidade e
transparência pela direção da Neoenergia.

IMPASSE NA NEGOCIAÇÃO DA PLR MOSTRA
A INTRANSIGÊNCIA DA NEOENERGIA
A Intersindical Neoenergia em todas as reuniões de negociação
tem buscado o diálogo com a Holding para tentar construir uma
proposta justa de pagamento de PLR para os trabalhadores.
Entretanto, ignorando todos os esforços da Intersindical Neoenergia
a direção da empresa com sua postura intransigente impossibilitou
o fechamento do acordo da PLR a ser paga em 2019 para os
trabalhadores. Um bom exemplo é a insistência em manter o
objetivo de segurança, um índice que a legislação não permite e os
sindicatos não concordam de forma alguma.
A reunião do Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 de setembro, foram
muito duras, com uma duração extensa e com debates acalorados, pois a representação sindical rechaçou as
propostas colocadas na mesa de negociação pela Holding, que em seu bojo, trariam dificuldades para que os
trabalhadores alcançassem as metas estabelecidas.
“Ações de segurança são de responsabilidade da empresa, portanto, não aceitaremos a imposição da Neoenergia
em incluir este item no rol de objetivos da PLR de 2018”, afirmou José Fernandes, Coordenador da Intersindical
Neoenergia.
Nos dias 24 e 25 de setembro, em Natal, será realizada uma nova rodada de negociação com a Neoenergia. A
expectativa por parte da Intersindical é de que seja possível avançar e construir uma PLR justa, que recompense
o esforço diário de cada trabalhador desse grupo.

Reforma Trabalhista: desemprega, precariza e mata
A Reforma Trabalhista em vigor desde 11 de novembro de 2017 inaugurou uma
nova fase na história das relações de trabalho no país. Com a modificação de
mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a destruição
de tantos outros, à classe trabalhadora é legado um futuro de desemprego,
precarização e miséria.
Um dos grandes argumentos da gestão Temer para ganhar o debate da
Reforma era que ela geraria mais empregos. Mas, o cenário é de terra arrasada
e condena 77,76 milhões de brasileiros ao desemprego e desalento.
O que você perde com essa reforma?
Direitos conquistados como FGTS, férias, 13º, jornada de 8 horas e intervalo de almoço de 1 hora, auxílio
transporte, vale alimentação, plano de saúde estão em xeque e dão espaço às modalidades de trabalho
temporário e intermitente, com jornadas exaustivas e salários desvalorizados.
Sindicato Forte - Outro ataque perverso que veio com a Reforma Trabalhista é a tentativa de desmonte da
organização da classe trabalhadora. A nova regra pôs fim à Contribuição Sindical compulsória, principal fonte
de sustentação do movimento sindical. A lógica é simples: com o movimento sindical fragilizado, as condições de
mobilização para a garantia de direitos são menores. É bom destacar que trabalhadores sindicalizados recebem
30% a mais do que o não filiados ao sindicato.
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