COMUNICADO DO SINDEFURNAS
OPERADORES de Subestações, Usinas e Centros Regionais, das
bases SINDEFURNAS, realizarão OPERAÇÃO PADRÃO das
00h00min do dia 11/06/18 às 24h00min do dia 13/06/18.

É GREVE!
Será dessa forma:

Opção n° 2:

Todos os SI's programados não serão iniciados.
SI's em execução serão paralisados e suas atividades suspensas até o final da greve.
Em caso de perturbação, serão permitidos apenas
SI's de emergência, sendo que o procedimento de execução de trabalhos em emergência deverão ser comunicados oficialmente e previamente ao COMANDO DE
GREVE, que deverá avaliar caso a caso.
Em caso de perturbação sera procedida a normalização de equipamentos.
A Operação não tramitará documentos e intervenções
que não seja emergência .
Devido à GREVE as leituras convencionais e as inspeções de rotina não serão realizadas.
Os turnos serão trocados a cada 24 horas, da seguinte forma:

1) As escalas existentes ficam paralizadas. As turmas
seguirão a mesma sequência de trocas para o turno de
24 horas;

Opção n° 1:
1) As escalas existentes ficam paralizadas. As turmas
seguirão a mesma sequência de trocas para o turno de
24 horas;
2) Dia 10/06/2018 - Início do turno da noite às 22h30min;
3) Dia 11/06/2018 - Início da OPERAÇÃO PADRÃO às
00h00min;
4) Dia 11/06/2018 - Troca de Turno às 22h30min;
5) Dia 12/06/2018 - Troca de Turno às 22h30min;
6) Dia 13/06/2018 - Troca de Turno às 22h30min;
7) Dia 13/06/2018 - Fim da GREVE às 24h00min.

2) Dia 11/06/2018 - Início da GREVE às 00h00min e
início da OPERAÇÃO PADRÃO;
3) Dia 11/06/2018 - Início da escala de 24 horas às
06h30min;
4) Dia 12/06/2018 - Troca de Turno às 06h30min;
5) Dia 13/06/2018 - Troca de Turno às 06h30min;
6) Dia 13/06/2018 - Fim da GREVE às 24h00min.

* * Os Centros Regionais coordenarão
somente o controle de tensão e os serviços
emergenciais de recomposição sistêmica.
Serviços programados para o período de
GREVE, não serão coordenados,
iniciados ou reiniciados.
* * Não serão executadas manobras de testes e
comissionamentos de equipamentos que
estavam programados por FURNAS ou OUTRAS EMPRESAS, durante a GREVE.

JUNTOS NA LUTA!

