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Dupla 15 – Antonio dos Santos Magalhães e José Augusto Albino Angelo 

Por que somos Candidatos? 

As transformações que estamos passando pelo país, chegaram em cheio ao Setor Elétrico Estatal, 

cujos os ataques para a sua privatização atualmente estão no estágio mais forte, não obstante a 

nossa luta e enfrentamento para provar o óbvio, que é um mau negócio para o país. 

Com relação aos Fundos de Pensões não podia ser diferente, as resoluções CGPAR estão aí para 

mostrar o que pretende o novo governo. 

Essa cobiça é basicamente pela quantidade de recursos investidos no mercado financeiro e de 

ações. 

No caso da FRG passamos, também, pela transferência do Plano Médico de Furnas para a 

administração da FRG, o que resultou num verdadeiro terremoto na FRG, que precisou “se 

transformar e reinventar numa operadora de plano de saúde”, e depois na criação de novos Planos 

Médicos, objetos de debates, dúvidas e críticas no momento, como sempre acontece quando 

ocorrem grandes mudanças. 

Nossa experiência em Furnas, nosso acompanhamento dessas transformações, e a necessidade 

das Entidades Sindicais terem um olhar mais próximo, foi determinante para a escolha dos nossos 

nomes, para uma Dupla que representa a união entre a Intersindical Furnas e a União Intersindical, 

mostrando que o Movimento Sindical de Furnas está acima de quaisquer diferenças e vaidades 

quando o assunto é a segurança e o futuro dos trabalhadores. 

E mais, vamos trabalhar unidos com os Conselheiros que representam os Aposentados, pois na 

realidade a nossa representação maior é a segurança da FRG, para nos proporcionar uma vida 

saudável e longa com uma aposentadoria digna e segura.  Essa sim é a missão maior que todos os 

trabalhadores de Furnas desejam! 

Vamos colocar toda a nossa energia, conhecimento e tenacidade para cumprirmos a nossa missão.  

Temos história na empresa! 

Contamos com o seu voto! 

Antonio dos Santos Magalhães               José Augusto Albino Angelo 

      


