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BOLETIM DA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DA FRG DIA 30/04/2021
Após uma reestruturação, foi retomado, no dia 30/04/2021, o Fórum Permanente dos participantes e assistidos
da FRG, contando com a participação das três intersindicais de Furnas, com representantes de todas as entidades
sindicais, bem como as associações de ativos e aposentados e membros da Diretoria e Conselhos da nossa Fundação.
Nesta primeira reunião foram discutidos os seguintes temas: POSTOS REGIONAIS e CNPJ SAÚDE.
POSTOS REGIONAIS
Os representantes dos trabalhadores e aposentados ressaltaram a importância da retomada desses postos de
atendimento o quanto antes, tendo em vista a grande demanda represada nas regionais com a falta desse
atendimento, além do crítico momento de pandemia que enfrentamos.
Os representantes da FRG entenderam a relevância dos Postos de Atendimento para as Regionais, e informaram
que já existe decisão para a manutenção desses postos. Num primeiro momento, serão retomados com as
Assistentes Sociais (já em fase de entrevistas para a contratação nos quadros da FRG), mas já fazendo estudos para
implementação dos(as) Assistentes Administrativos(as) num segundo momento, sendo estas, com funções adicionais
e também com mais autonomia para resolver os problemas dos associados.
CNPJ SAÚDE
Diante da notícia de que a Eletrobrás está licitando para contratar empresa para avaliar as Operadoras de
Plano de Saúde das empresas da Holding para gerir um processo de unificação dos planos, apesar de já ter obtido
uma recomendação de uma empresa anteriormente contratada, de que a FRG seria a Operadora indicada para a tal,
as entidades sindicais ficaram preocupadas com a situação da criação do CNPJ Saúde da FRG, única condição que
faltava para a nossa Fundação à época em que foi feita a análise.
A FRG esclareceu a importância da criação do novo CNPJ, não só para uma possível unificação dos Planos de
Saúde, mas também para o crescimento e consequente sustentabilidade do Plano de Saúde da FRG, informando que
nossa preocupação era importante, mas, no entanto, as ações já tinham sido tomadas e que tecnicamente
estávamos qualificados para uma nova avaliação.
Esperamos, diante disso, que as escolhas sejam feitas dentro de critérios técnicos, como da outra vez, e não
por pressões e questões políticas. Precisamos ficar atentos e unidos para defender a nossa Fundação!
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