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SEMANA DECISIVA E DE LUTA 

Chegou a hora da verdade! Essa semana será de 
grande importância para fortalecermos nossa 
luta contra a privatização do Sistema Eletrobras.  
Dentro do que foi proposto no Coletivo 
Nacional dos Eletricitários, serão realizadas 
audiências públicas pelo Brasil. 
Nesta quinta (31/08), às 9h, será realizada na 
Câmara Federal dos Deputados em Brasília 
(Plenário 08 - Anexo 2), a Audiência Pública "A 
reorganização do Setor Elétrico e suas 
consequências". 
A nossa participação é fundamental! 
No dia seguinte (sexta-feira, 01/09) será 
realizada na Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (ALERJ) a Audiência Pública 
"As Privatizações e o impacto na economia do 
Estado". É extremamente importante que os 
trabalhadores de Eletrobras, Furnas, 
Eletronuclear e Cepel compareçam em 
massa nesta Audiência Pública! Este tipo de 
evento é ideal para nos mobilizarmos e para 
que possamos expor para a sociedade um 
contraponto, uma forma de argumentar a 
importância do setor elétrico estatal. 
 

A presença de cada um é fundamental e é 
imprescindível que convoquemos os outros 
empregados, inclusive de outras empresas 
públicas. Precisamos nos conscientizar uns aos 
outros que a única forma de virarmos este jogo 
é com unidade na luta e participação em massa. 
 

Vamos firmes nesta batalha! 
 

Sexta-feira ás 10h, vá de roupa preta para a 
ALERJ! Registre seu protesto e ajude a convocar 
todos os seus conhecidos e familiares! 
 

Vamos em frente! 
 

#vemtodomundo 
#vaiterluta.  

A guerra já começou e pertence 
a cada um de nós! 

Fiquem atentos aos calendários de Assembleias e mobilizações. 
Inscrevam-se também em redes sociais para conscientizarmos a 
opinião pública. 
 

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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