NÓS

DE

FURNAS

Boletim Oficial da Associação dos Empregados de Furnas – Nº 005 – 14/09/2017

www.furnasdobrasil.com
Lançamento do site para trabalhadores enviarem e-mails
aos parlamentares contra a privatização da Eletrobras!
Trabalhadores de Furnas,
As últimas notícias dão conta de que o Ministério de
Minas e Energia está correndo com o processo de
privatização da Eletrobras. A ideia do governo é
finalizar o modelo de privatização o quanto antes para
encaminhar uma Medida Provisória à Câmara dos
Deputados até o final de setembro/2017. No
cronograma do governo a privatização da Eletrobras
seria concluída no primeiro semestre de 2018.
Se eles querem correr com o processo, pois bem.
Nós queremos e vamos barrar a privatização! E a
nossa luta será árdua e em diversas frentes. Não vamos
ficar parados! Chegou a hora de a Base entrar firme
neste
jogo.
Estamos
lançando
o
site
www.furnasdobrasil.com
A ideia do site é simples: criar mensagens padrão
para que os trabalhadores de Furnas, do Grupo
Eletrobras, além de familiares e amigos, enviem
por e-mail para deputados e senadores. Abaixo das
mensagens padrão, estarão os endereços de e-mail dos
parlamentares.
Também faz parte da estratégia convocar a base para
responder artigos, matérias na imprensa ou
declarações públicas favoráveis às privatizações.
Outro ponto será o estímulo para que os trabalhadores
criem contas na rede social twitter (entre outras
redes sociais). Hoje, a maioria dos parlamentares tem
contas no twitter e fazem atualizações constantes. Uma
ação em massa no twitter pode surtir um efeito muito
positivo nesta luta.

Na luta presencial, fiquem atentos à Agenda para lotarmos
todos os eventos. Teremos nas próximas três semanas,
eventos de suma importância. Na 5ª feira (21/09) às 14h, a
Base Rio vai encher o auditório do Clube de Engenharia (RJ)
para um Seminário com grandes nomes do Setor Elétrico. Na
2ª feira (25/09), Furnas vai se reunir na nossa Usina Mãe no
Seminário/Ato na Usina de Furnas. No dia 03/10 o Brasil vai
parar em Grande Ato no Centro do Rio de Janeiro com
petroleiros, eletricitários e movimentos sociais! Em breve
teremos ainda Audiência Pública na Câmara dos Deputados
do Estado de Minas Gerais e Debate Público na Câmara dos
Vereadores da Cidade do Rio e Janeiro.

Agenda prévia do CNE:
Dia 21.09 às 14h - Seminário no Clube de Engenharia do
RJ. Local: Auditório Clube de Engenharia - Base Rio
Dia 25.09 - Seminário e Ato em defesa de FURNAS
Local: UHE Furnas (MG). Intersindicais de Furnas
Dia 26.09 - Audiência Pública “Novo Modelo Energético e
seus impactos nas Regiões e sobre os trabalhadores”
Câmara dos Deputados (DF) - Anexo II; Plenário 12 CNE.
Dia 26.09 – Audiência Pública no Senado Federal (DF)
“A proposta de privatização da Eletrobrás, anunciada
pelo governo Temer” Minas e Energia, Fernando Coelho
Filho. Comissões CAE e CI. Confirmar horário e local.
CNE
Dia 27.09 às 09:30h - Audiência com o Ministro de
Minas e Energia para discutir “o modelo energético do
governo Temer”. Comissões CTASP e CME da Câmara
Federal (DF). Confirmar local. CNE
Dia 03.10 – “Dia em defesa da Soberania Nacional".
Greve nacional do Setor Energético. Manifestação no Rio
de Janeiro nas sedes da ELETROBRAS e PETROBRAS.
RJ
Convocatória do CNE
=>Conferir atualizações da agenda no site da ASEF<=

Camisas contra a Privatização da Eletrobras

A ASEF segue fazendo a luta estratégica, articulando
junto com as outras entidades de representação de
Furnas para construir o apoio de parlamentares. Em
breve teremos algumas novidades neste sentido.

Acabou de chegar sede da ASEF, uma nova remessa das camisas
pretas contra a Privatização do Sistema Eletrobras. O lote é
limitado, portanto entre em contato com os canais que estão no
rodapé do boletim para garantir a sua! O preço é o mesmo R$
35,00 para não associados da ASEF e R$ 30,00 para associados.

A hora agora é de acessar e divulgar o site
www.furnasdobrasil.com para lotarmos as caixas de
e-mail dos parlamentares deixando claro que
somos contrários à privatização da Eletrobras e
temos bons motivos! Fiquem atentos ao calendário de
eventos para lotarmos os seminários, atos e audiências
públicas!

Como em toda luta, precisamos estar mais unidos
do que nunca. Qualquer informação ou contato
estratégico, fale com a ASEF pelos nossos canais:
E-mail asef@asef.com.br
Website http://www.asef.com.br/
Facebook https://www.facebook.com/asef.furnas/
Twitter https://twitter.com/FurnasAsef
Telefones: (21) 2579-3956 / 2286-2368
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