Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018.

NOTA DE REPÚDIO
A Associação dos Empregados de Furnas (ASEF), em nome dos seus associados,
empregados de Furnas Centrais Elétricas S.A., repudia qualquer generalização sobre o perfil e
a qualidade dos empregados de Furnas como tem sido feito de forma irresponsável e
inapropriada em publicações recentes nos perfis oficiais de redes sociais do Ministério de
Minas e Energia.
Furnas é uma subsidiária do Grupo Eletrobras presente em 15 estados e no Distrito Federal, e
que opera e mantém um Sistema por onde passa cerca de 40% da energia que move o Brasil,
atuando no abastecimento a regiões onde estão situados 63% dos domicílios e 81% do
Produto Interno Bruto (PIB) do país. Nossa empresa é composta por trabalhadores altamente
qualificados, que desenvolvem serviços de excelência e que se dedicam diariamente pela
qualidade e expansão do Setor Elétrico Brasileiro.
A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, com presença em todos
os Estados da Federação, respondendo por um terço da geração de energia elétrica e metade
das linhas de transmissão no Brasil. Um Sistema desta envergadura não surge nem opera por
geração espontânea. Tudo isso foi construído ao longo de seis décadas, com o suor e a
dedicação dos trabalhadores, para garantir energia elétrica para o desenvolvimento do Brasil.
É alarmante e sintomático que um canal oficial do Ministério de Minas e Energia use
expressões tão depreciativas e apelativas em sua comunicação justamente na semana em que
a Agência de Jornalismo Investigativo SportLight denunciou em reportagem detalhada a
contratação milionária e sem licitação de uma Agência de Comunicação, por parte da
Eletrobras, para depreciar a imagem da própria empresa, visando facilitar e acelerar o processo
de privatização.
Ademais, os trabalhadores do Grupo Eletrobras respeitam a Constituição Federal de 1988 e
ingressam na empresa mediante Concurso Público, com todos os salários e benefícios
registrados em Plano de Carreira e Remuneração. Ainda sobre supostos privilégios
mencionados em uma das notas dos perfis oficiais do MME, registre-se que nas empresas do
Sistema Eletrobras nenhum trabalhador goza de foro privilegiado.
Por toda a comunicação veiculada, o nosso corpo jurídico já foi cientificado dos fatos e as
devidas medidas cabíveis serão tomadas para que haja responsabilização.
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