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Saber usar o momento certo é uma arte que
nem todos dominam. Mas a ASEF sabe que
um momento eleitoral como o que vivemos

no país é o espaço correto e oportuno para fazer
ouvir a voz dos que necessitam se expressar.

Aproveitando os muitos compromissos dos
candidatos e entendendo que o governo Lula já
representou grandes avanços nos direitos dos
cidadãos mais humildes e dos trabalhadores em
geral, a ASEF acompanhou os companheiros tra-
balhadores de Furnas que participaram do en-
contro nacional de pessoas com deficiência.

Não só fomos levar nossa solidariedade a es-
ses companheiros como, também, fomos somar
nossa voz com tantas outras que defendem um
programa ainda mais avançado e completo para
atender aos companheiros e devolver-lhes a
dignidade como trabalhadores e cidadãos.

A ASEF abraçou a luta desses companheiros
há muito tempo e vai usar todos os espaços para

manter acesa a chama que os levou a criarem
uma organização própria e independente. Es-
tar em Brasília, com esses companheiros, foi
apenas a reafirmação do nosso compromisso
com esta causa.

Acreditamos que quando um governo se com-
promete com as causas populares, entendendo
as necessidades de cada segmento social e bus-
cando incluir essas causas no seu programa,
está no caminho que desejamos e merece nos-
so apoio.

Não havia um momento mais oportuno para
fazer ouvir a voz desses companheiros. E a
ASEF entendeu que não poderia estar distante
neste momento.

Aos companheiros trabalhadores com defici-
ência, pela organização que demonstraram e
pela qualidade do trabalho que apresentaram,
a ASEF presta homenagem e reafirma total soli-
dariedade.
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Atenção, companheiros. No domingo, 3 de Outubro, é preciso es-
tar preparado para algumas mudanças!

Além do título de eleitor, é preciso levar um documento de identida-
de com sua fotografia. Pode ser a Carteira de Identidade, a Carteira de
Motorista ou até a Carteira de Trabalho. O importante é ser um docu-
mento oficial e ter a sua fotografia.

Outra coisa: neste ano, estaremos votando para dois senadores!
Pela ordem, nós teremos que escolher:
a) Deputado Estadual (com cinco dígitos);
b) Deputado Federal (com quatro dígitos);
c) Senador (com três dígitos);
d) Senador (com três dígitos);
e) Governador (com dois dígitos);
f) Presidente (com dois dígitos)

Eleições - Dia 3 de outubro.
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Participando do encontro “Exa-
me - Fórum de Energia”, em São
Paulo, o ministro de Minas e Ener-
gia, Marcio Zimmermann, reiterou
que a definição das regras para a
devolução das concessões ficará
para o próximo governo. Ele disse
também que a resolução do mode-
lo de renovação das concessões
do setor elétrico ficará para a ad-
ministração futura. Questionado,
ele disse que foi uma decisão polí-
tica de deixar para o próximo go-
verno.

A entrevista do ministro foi con-

Concessões: decisão fica
para o próximo
governo!

cedida no dia
20 de setem-
bro e ele fez
questão de
destacar que o setor tem um marco
regulatório que data de 1995 e de-
termina o que deve ser feito com as
concessões vicendas.

Um grande bloco de concessões
vencerá nos próximos cinco ou seis
anos e, pelas regras atuais, não
podem ser prorrogadas. “Nós ela-
boramos um relatório com os prós
e contras de prorrogar ou relicitar
as concessões”, disse.

O ministro fez questão de
salientar que ainda que há mui-
to tempo para se definir as re-
gras para a renovação das con-
cessões. Ele disse que ainda
“faltam cinco anos”, mas entre
as empresas do setor elétrico
há uma visão de que o proble-
ma precisa de uma solução
mais rápida, para permitir es-
tratégias de investimentos.
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Uma equipe brasileira
participou, de 5 a 8 de
agosto de 2010, do 8th

Triennial World H.K.D. Cham-
pionships (Campeonato Mun-
dial de Hapkido).

O evento aconteceu em
Battle Creek, Michigan, EUA, e
a seleção brasileira esteve re-
presentada pelos atletas: Grão
Mestre Rodrigo da Silva-SP,
Mestre Oberdan Alvares-RJ,
Prof. Leonardo Hauck-SP e
Prof. Henrique Peixoto-RJ.

O Brasil foi bem
representado!

Ouro - Grão Mestre Rodrigo da Silva-SP (Sparring - Luta) - Titulo Mundial
Ouro - Mestre Oberdan Alvares-RJ (Sparring - Luta) - Titulo Mundial
Prata - Grão Mestre Rodrigo da Silva-SP (Self Defense Hapkido)
Prata - Prof. Leonardo Hauck-SP (Self Defense Hapkido)
Prata - Mestre Oberdan Alvares-RJ (Self Defense Armas) - Titulo Mundial
Prata - Mestre Oberdan Alvares-RJ (Self Defense Armas melhor técnica)
Bronze - Grão Mestre Rodrigo da Silva-SP (Self Defense Hankido Team) - Titulo Mundial
Bronze - Mestre Oberdan Alvares-RJ (Self Defense Hankido Team) - Titulo Mundial
Bronze - Prof. Leonardo Hauck-SP (Self Defense Hankido Team) - Titulo Mundial
Bronze - Prof. Henrique Peixoto-RJ (Self Defense Hankido Team) - Titulo Mundial.       

Eis os resultados da equipe brasileira, em Michigan:

Participaram do 8th Triennial World H.K.D. Championships mais
de mil atletas representando seus países. Entre outros, Canadá,
EUA, México, Brasil, Chile, Alemanha, Bélgica, Holanda, Áustria,

Coréia do Sul, etc.
A equipe brasileira voltou com um exce-

lente quadro de medalhas: duas de ouro,
cinco de prata, quatro de bronze e o troféu
por equipe, além do 5º lugar Hapkido Equi-
pe.

O que nem todos sabem é que Oberdan
Alvares é técnico de processamento de
dados da DDMI.G, no Escritório Central de
Furnas e se tornou o primeiro atleta brasi-
leiro a conquistar três títulos mundiais em
uma única competição! Em 2007, na
Coréia do Sul, ele já havia conquistado a
medalha de bronze em Hapkido (Self
Defense).
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             rasília - As tarifas de
energia elétrica ficarão mais bara-
tas. Isso deverá ficar mais percep-
tível para a população a partir do
momento em que o retorno financei-
ro das usinas hidrelétricas superar
o valor investido. A partir de então,
a operação dessas usinas neces-
sitará de poucos investimentos e
isso refletirá nos preços cobrados
do consumidor final. A previsão é do
ministro de Minas e Energia, Márcio
Zimmermann.

Segundo ele, diferentemente do
que muitos pensam, as tarifas de
energia no Brasil não estão entre
as mais caras do mundo. “O Brasil
tem uma tarifa que está em condi-
ção intermediária em relação a ou-
tros países do mundo. Até porque
países em desenvolvimento têm de
implantar maior infraestrutura e, ao
mesmo tempo, corrigir distorções
econômicas e sociais”, disse
Zimmermann após participar do
programa Bom Dia, Ministro, que
é produzido pela Secretaria de
Comunicação Social da Presidên-
cia da República, em parceria com
a EBC Serviços.

Ele acrescentou que isso acaba
gerando uma carga tributária mai-
or para que o Estado possa atuar

Custo da energia no Brasil

vai diminuir, garante ministro
Agência Brasil, 24/09/10
Pedro Peduzzi - Repórter
da Agência Brasil

Nota: Há muito tempo, nós da ASEF defendemos os investimentos em energia hídrica. O
Brasil ainda tem um imenso potencial hídrico para explorar e este é o melhor caminho para nos
colocar na dianteira do desenvolvimento. Mas, para isto, é preciso antes de tudo impedir os
projetos de privatizar nossas empresas. Privatização Nunca Mais!

na correção dessas distorções.
“Quando você soma todos esses
fatores resulta em uma tarifação in-
termediária [para o padrão global]”,
acrescenta. “Mas o modelo
energético que adotamos é base-
ado na busca pela modicidade dos
preços. Em um prazo maior, tende-
rá a favorecer a redução das tari-
fas”, disse.

O ministro ressaltou que os in-
vestimentos em hidrelétricas permi-
tem custos menores de geração.
“Uma usina como Belo Monte tem
um custo de R$ 70 o megawatt-hora
(MWh). É quase dez vezes mais
barata do que uma usina a óleo, que
produz energia a um custo entre R$
600 e R$ 700 por MWh. Portanto,
quando priorizamos fontes mais
baratas, como as hidrelétricas,
estamos exercendo uma política
que visa a redução de preços, ain-
da que a médio prazo”, argumen-
tou.

“Só que o Brasil é diferente de
um país que não tem crescimento
ou que cresce muito pouco e que,

por isso, não precisa construir
mais usinas. As tarifas come-
çarão a cair a partir do mo-
mento em que as usinas fo-
rem pagas. É um trabalho
contínuo, e os efeitos – maio-
res ou mais sensíveis – vão
ocorrer ao longo do tempo”,
afirmou. “Tenho usinas cuja
concessão estará paga a par-
tir de 2015. [Neste caso,] só
a partir dessa data é que os
preços começarão a ter que-
da.”

Zimmermann destacou
que o “Brasil está ancorado na
hidreletricidade” e lembrou
que uma usina hidrelétrica se
paga em 20 anos. “Depois
ela vai operar por mais de 200
anos, com poucos investi-
mentos e a um custo
baixíssimo. Essa é a realida-
de que o Brasil tem pela fren-
te: uma perspectiva de custo
baixo que é natural para quem
trabalha com fontes
renováveis.”

B

5
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Jornal da ASEF.
Quais as principais ca-
racterísticas da sua
Gestão frente à OI.G?

José Carlos Faria.
Ao longo dos anos, ape-
sar do grande esforço
das pessoas que traba-
lharam e trabalham na
OI.G, ouvíamos com
frequência que não tí-
nhamos flexibilidade e
agilidade para atender
às demandas das áreas
da Empresa. Como
consequência, foram
criadas outras estrutu-
ras, principalmente nas

áreas mais relacionadas à ati-
vidade-fim de FURNAS,
afastando a OI.G. O grande
desafio foi e ainda é mudar
esta percepção e fazer a
OI.G ser reconhecida de fato
como a “área de organização
e TI de FURNAS”, alinhada
com as propostas e objetivos
da empresa.

Jornal da ASEF. Como
atingir este objetivo?

José Carlos Faria. Logo
ao assumir a superintendên-
cia, reuni todos os compa-
nheiros que trabalham na
OI.G e disse que nós deve-

Coordenação
de Organização
e Informática:
investindo em
Tecnologia
e Informação!

O atual Superintendente da OI.G, José Carlos da Silva Faria, ocupa
o cargo desde maio de 2009 e é empregado de Furnas há 35 anos.
Formado em Física, entrou na empresa em 1975 e, ao longo dos anos,
ocupou diversos cargos gerenciais, acumulando uma grande experi-
ência e conhecimentos nos segmentos de Tecnologia da Informação.
O Jornal da ASEF foi conversar com ele e conhecer os principais
desafios e resultados da OI.G nos últimos 12 meses.

ríamos pensar e agir como
uma empresa prestadora
de serviço, que FURNAS é
o nosso cliente e que a
OI.G precisa mostrar que
pode ajudar a Empresa à
atingir os seus objetivos es-
tratégicos com qualidade,
agilidade, flexibilidade e
inovação.

A atuação do Comitê de
Informática de Furnas é
fundamental neste proces-
so de alinhar a estratégia
global às ações associa-
das ao ambiente de
tecnologia de informação
no contexto das iniciativas
de negócio. O Comitê pos-
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sui, entre as suas atribuições,
assessorar a OI.G na
alocação de recursos e
priorização de projetos,
acompanhar o andamento e
avaliar os projetos conside-
rados relevantes, asseguran-
do o diálogo contínuo com as
áreas de negócio.

Jornal da ASEF. Os resul-
tados iniciais são satis-
fatórios?

José Carlos Faria. Acre-
dito que sim. Esse é o
feedback que tenho recebi-
do dos nossos clientes.

Como destaque de resul-
tados dos últimos 12 meses
eu posso citar alguns resul-
tados. Acho importante des-
tacar que estamos conduzin-
do a implementação de uma
solução integrada de gerên-
cia eletrônica de documen-
tos, com controle automatiza-
do de processos (workflow)
que permitirá o armazena-
mento, em meio magnético,
dos principais documentos
da organização e estes se-
rão mantidos por tempo ade-
quado, sendo consultados
segundo critérios a serem
estabelecidos pelas áreas
de negócio da Empresa.

Já implementamos, em
toda a empresa, a tramitação
de Correspondência Interna
com assinatura digital. Isto é

importante porque esse pro-
jeto possibilitou aos empre-
gados da Empresa assinar
eletronicamente as corres-
pondências e documentos
elaborados por seus respec-
tivos órgãos, eliminando a
tramitação e armazenamento
dessas correspondências
em papel. Por outro lado,
estamos modernizando a
infraestrutura de TI das áre-
as regionais, aumentado a
disponibilidade e confia-
bilidade dos serviços da
Rede Corporativa utilizados.
Estamos contratando uma
empresa especializada para
prestação de serviço de
outsourcing de impressão no
Escritório Central, compreen-
dendo a disponibilização de
recursos de impressão atra-
vés dos serviços de locação
de equipamentos, forneci-
mento de insumos, (exceto
papel) e gestão. Este proje-
to diminuirá em cerca de R$
1.500.000,00 reais, anual-
mente, o custo atual com este
serviço.

A área de desenvolvimento
de sistemas realizou em mé-
dia 112 (cento e doze) manu-
tenções e desenvolvimentos
por mês, apesar de contar ini-
cialmente 20 profissionais no
Projeto Sintonia e, recente-
mente, contar com mais 15.

Nos últimos 12 meses a
AOM.G realizou uma média

mensal de dez trabalhos re-
lativos à normas, rees-
truturação e atribuições de
órgãos, destacando-se a
elaboração da Política de
Recursos Florestais, a cri-
ação da Ouvidoria, do Co-
mitê de Sustentabilidade
Empresarial, do Comitê de
Comunicação Corporativa
e a revisão da Estrutura
Organizacional da Superin-
tendência da Gestão de
Pessoas.

Jornal da ASEF. Qual
o planejamento futuro?

José Carlos Faria.
Consolidar as conquistas,
apoiar a estabilização,
absorver o conhecimen-
to dos consultores do
Projeto Sintonia (SAP) e
garantir a sustentação do
SAP, investir em inova-
ção tecnológica que tra-
ga diferencial apoiando a
estratégia empresarial de
Furnas e ser mais ágil nas
respostas à Empresa.

Jornal da ASEF. Algu-
ma mensagem final?

José Carlos Faria. O
desafio é enorme, mas
tenho certeza que conse-
guiremos alcançar o nos-
so objetivo, pois conhe-
ço o potencial e o com-
prometimento dos profis-
sionais da OI.G.



Ano XV - Setembro 2010 - Nº 119

88

A luta pelo reconhe-
cimento dos direi-
tos das pessoas
 com deficiência
   não é nova. Em

junho de 1983, a Conferência
Geral da Organização Interna-
cional do Trabalho, reunida
em Genebra, analisou as nor-
mas internacionais existentes
e contidas na Recomendação
Sobre a Habilitação e Reabi-
litação Profissionais dos De-
ficientes, de 1955, e tomou al-
gumas medidas a serem
sugeridas ao países mem-
bros da OIT.

Entre outros pontos, a Con-
venção estabeleceu que “en-
tende-se por ‘pessoa deficien-
te’ todas as pessoas cujas pos-
sibilidades de obter e conser-
var um emprego adequado e
de progredir no mesmo fiquem
substancialmente reduzidas
devido a uma deficiência de
caráter físico ou mental devida-
mente comprovada”.

No mesmo encontro e no
mesmo documento, a OIT esta-
belecia que “todo o País Membro
deverá considerar que a finalida-
de da reabilitação profissional é
a de permitir que a pessoa defi-
ciente obtenha e conserve um
emprego e progrida no mesmo,
e que se promova, assim a
integração ou a reintegração des-
sa pessoa na sociedade” (o gri-
fado é nosso).

Como se percebe, é uma luta
muito antiga e os trabalhadores

Uma representação
construída com luta!

com deficiência sempre encontra-
ram muitas dificuldades para ga-
rantir seus direitos e serem reco-
nhecidos como cidadãos produ-
tivos comuns, capazes de reali-
zar as mais diversas tarefas.

Por outro lado, apesar de exis-
tir uma Lei específica, garantindo
a empregabilidade desses com-
panheiros, o que temos visto na
prática é que sempre foram rele-
gados nas empresas, sendo tra-
tados de forma diferenciada e
sem condições de galgarem me-
lhores cargos e salários.

Até há pouco tempo, Furnas
não se diferenciava de qualquer
outra empresa. Ou seja, garantia
a proporcionalidade exigida na

Lei, empregava os trabalhadores
com deficiência, mas deixava-os
como “trabalhadores de segunda
categoria”, sem condições de pro-
moção pessoal e profissional.

O Sindicato dos Trabalhado-
res nas Empresas de Energia do
Rio de Janeiro – SINTERGIA – re-
solveu que já era hora de apoiar
esses companheiros e ajudou na
organização de uma representa-
ção própria. Em primeiro lugar, re-
quereu o direito dos companhei-
ros filiarem-se ao Sindicato, sen-
do vitorioso neste ponto. Depois,
como deve ser em qualquer enti-
dade de classe, deixou que os
próprios companheiros deliberas-
sem e indicassem um represen-
tante que pudesse levar adiante
as reivindicações dos compa-
nheiros.

Pelo que vemos, a decisão foi
acertada. A indicação do compa-
nheiro Renato Andrade
Vasconcellos como representan-
te dos trabalhadores com defici-
ência de Furnas foi o motor de
muitos outros movimentos que se
seguiram.

Hoje, Furnas é a primeira e
única empresa no Brasil que tem
um Acordo Coletivo de Trabalho
específico para os trabalhadores
com deficiência. Os direitos dos
demais trabalhadores fazem par-
te agora do Acordo dos compa-
nheiros com deficiência e isto
mostra o compromisso da nos-
sa empresa com uma agenda
social correta e integrada nos
grandes movimentos internacio-
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nais. Fato é que esta conquista dos
companheiros com deficiência tra-
balhadores de Funas já está sendo
objeto de estudos e debates
por outros tantos companhei-
ros com o mesmo problema
no país.

 Mas não poderíamos parar nes-
te ponto. Era preciso dar novos pas-
sos e os trabalhadores de Furnas,
através do representante Renato e
de dirigentes da ASEF e do
SINTERGIA, estiveram presentes
em um grande encontro nacional de
trabalhadores com deficiência para

Nosso companheiro Jordan foi a Brasília, acompanhando a repre-
sentação dos trabalhadores com deficiência de Furnas no encontro
com José Eduardo Dutra, presidente nacional do PT, e percebeu a
importância que estava sendo dada ao documento entregue (veja ma-
téria neste número).

Depois do evento, o companheiro Jordan participou de um ato com
a presença de diversas autoridades do Distrito Federal e teve oportu-
nidade de estabelecer novas relações que serão importantes nas lu-
tas futuras da ASEF.

A ASEF em BRASÍLIA

O companheiro Jordan parabeniza
a Primeira Dama do Brasil, dona Mariza,
pela dignidade e tranquilidade ao lado
do presidente durante os
oito anos de governo!

entregar ao Presidente Nacional do
Partido dos Trabalhadores, José
Eduardo Dutra, um documento em
que pedem a inclusão de pontos es-
pecíficos dos trabalhadores com de-
ficiência no Programa de Governo da
candidata Dilma Rousseff.

O documento encaminhado reco-
nhece as conquistas já alcançadas
durante o governo do Presidente Lula
no que diz respeito à legislação so-
bre acessibilidade e também no im-
portante passo dado ao ratificar a
Convenção Internacional sobre os Di-
reitos Humanos da Pessoa com De-

ficiência.
No governo Lula foi também

lançada a Agenda Social, con-
templando as pessoas com
deficiência, e criado o Dia Na-
cional de Luta das Pessoas
com Deficiência.

Mas é preciso avançar
mais. Muitas outras questões
que atendem às necessidades
desses companheiros depen-
dem de vontade do governo e
é preciso que estejam garanti-
das em um Programa de Go-
verno.
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1) Incentivar, fomentar e apoiar a criação de conselhos municipais de direitos da pessoa
com deficiência nos municípios com população acima de 100 mil habitantes;

2) Criar onde não exista e implantar 3 (três) Centros de Reabilitação especializados nas
áreas da deficiência física, visual, auditiva e intelectual em cada uma das unidades
federadas e 6 (seis) Unidades Móveis de Reabilitação para as referidas áreas, sob a
gestão dos Centros regionais, para atendimento às populações ribeirinhas;

3) Fomentar pesquisas científicas em novas tecnologias para o atendimento às pessoas
com deficiência, criando e implantando o 1º Centro Nacional de Pesquisas em
Tecnologia  Assistiva e estabelecer linhas de financiamento para a aquisição e
produção de tecnologia assistiva voltada para a melhoria da qualidade de vida e
empregabilidade de pessoas com deficiência na área rural;

4) Incentivar, fomentar e apoiar a implantação de serviços de informação sobre direitos
das pessoas com deficiência;

5) Ampliar os programas de qualificação profissional de pessoas com deficiência, com
vistas à inserção no mercado de trabalho;

6) Consolidar o Programa Minha Casa Minha Vida, com ampliação de recursos que
permita cumprir todos os critérios de acessibilidade.
No documento entregue ao Presidente do PT os representantes dos trabalhadores com
deficiência enumeram várias outras medidas que são consideradas fundamentais para
garantir os direitos e a cidadania plena a um segmento que representa, atualmente,
mais de 25 milhões de brasileiros e brasileiras.

Veja, agora, algumas das propostas para melhoria

de vida da pessoas com deficiência levadas pelos

companheiros para serem incorporados ao programa

de governo da candidata Dilma.

A ASEF esteve presente ao encontro e registrou todos os
momentos, percebendo que o documento sensibilizou

a direção do Partido dos Trabalhadores.
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