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GREVE DE UMA PARTE DO PESSOAL DAS
USINAS TERMELÉTRICAS NA ILHA DA
REUNIÃO
Após a greve ter ocorrido hoje por iniciativa da CGT e FO durante 5 horas nas
usinas de Gol e Bois Rouge na Ilha da Reunião, o Grupo deseja fazer os
seguintes esclarecimentos.
A principal reivindicação dos sindicatos é a redução da jornada de trabalho para 32 horas
referente às pessoas que trabalham em ciclo contínuo.
A Albioma recorda que os funcionários das usinas termelétricas do Grupo gozam de
condições de trabalho e remuneração muito favoráveis, inclusive em comparação ao que
se pratica no setor.
A direção do Grupo realizou, durante vários meses, negociações com representantes
sindicais, parte delas em duas semanas inteiras em Paris nos meses de julho e setembro.
No início de novembro, a Albioma propôs que as negociações fossem feitas com as Direções
Gerais das unidades locais afetadas para que fossem consideradas as especificidades de
cada unidade.
A Direção de Recursos Humanos do Grupo esteve na Ilha da Reunião na semana passada
para participar nas negociações que não puderam ter início uma vez que as organizações
sindicais se recusaram a comparecer.
As Direções Gerais das unidades locais estão prontas a conduzir as discussões desde que
as organizações sindicais façam sua parte e delas participem.
A Albioma lamenta a tomada de controle das instalações de produção e fará todos os
esforços para continuar a garantir a produção de energia elétrica.
A Albioma apela à responsabilidade de todos, em termos de satisfação das necessidades
da população e da importância capital para a economia da Ilha, atendendo especialmente
ao bom andamento da safra açucareira.
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SOBRE A ALBIOMA
A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial de bioenergia com alta eficácia a partir
de biomassa, em parceria com as agroindustriais. Há mais de 20 anos que a Albioma opera centrais térmicas
de bioenergia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar, substituído por carvão fora da
campanha canavieira. Sua expertise única lhe permitiu impor-se como parceira de referência da indústria
açucareira e de etanol nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício. A Albioma desenvolve
doravante centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa produzindo bioenergia tanto a partir do bagaço
quanto de resíduos verdes ou de resíduos da indústria da madeira. Além disso, o Grupo opera um parque
fotovoltaico eficiente. Presente na França metropolitana, nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas
Maurício, o Grupo está implantado desde 2014 no Brasil, o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo.
Para mais informações, consulte www.albioma.com
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