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DIA DE LUTAS, DIA DE GLÓRIA   

A Audiência Pública na ALERJ (01/09) foi uma grande 
demonstração de força e unidade. Os trabalhadores 
de Furnas mostraram para si mesmos que quando 
convocados à luta, nunca irão decepcionar. Lotamos as 
escadarias do Palácio Tiradentes, tomamos a plenária 
e as galerias, usamos a voz, aplaudimos, repercutimos! 
Fomos protagonistas de um dia histórico! Do lado de 
fora puxamos gritos, falamos no carro de som e 
bradamos as nossas faixas e bandeiras. Do lado de 
dentro demos o mesmo recado: vamos ser firmes na 
resistência contra qualquer aventura privatista. Estão 
todos de parabéns. Ainda podemos melhorar muito! 
Mas para uma primeira Audiência Pública, fomos todos 
muito bem! 
A hora é de recarregar as baterias, avaliar o que 
fizemos até aqui e buscar organização para novas 
atividades. Em breve estaremos orientando os 
trabalhadores um texto padrão a ser enviado para os 
parlamentares. 
Em paralelo às audiências públicas, a ASEF tem 
buscado o convencimento dos parlamentares em 
reuniões. É preciso que haja entendimento de que 
neste momento TODA ajuda será bem-vinda. Não 
vivemos um debate ideológico e sim uma luta contra 
um processo de privatização. 
Em breve, divulgaremos mais formas de contribuir 
nesta luta. 
A demanda pela camisa contra a privatização da 
Eletrobras está grande. Encomendamos mais 
unidades e em breve voltaremos a vender. Fiquem 
atentos ao site e outros canais da ASEF. 
Vamos divulgar uma agenda prévia a seguir. 
Acompanhem e participem! 

 
 
 

Agenda Prévia: 
12/09/2017 (terça-feira, 14h) Lançamento da Frente 
Parlamentar do Setor Elétrico Público  
Local: auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados 
(DF) 
12/09/2017 (terça-feira, horário a confirmar) Audiência 
Pública “Descotização e Privatização” – Comissão de 
Minas e Energia. Câmara dos Deputados (DF) 
13/09/2017 (quarta-feira, 14h) Audiência Pública 
contra o Desmonte do Estado Brasileiro – Comissão de 
Legislação Participativa. Auditório Nereu Ramos, Câmara 
dos Deputados (DF) 
18/09/2017 (segunda-feira) Seminário/Ato na UHE 
Furnas. São José da Barra (MG) 
20 ou 27/09/2017 (a definir) Audiência Pública com o 
ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. 
Câmara dos Deputados (DF), plenário a definir. 
21/09/2017 (quinta-feira) Seminário no Clube de 
Engenharia (RJ) 
26/09/2017 (terça-feira, 9h) Audiência Pública do Setor 
Elétrico – comissões de Minas e Energia; do Trabalho, 
Administração e Serviço Público; e de Integração Nacional 
e Desenvolvimento Regional e Amazônia. Plenário 12, 
Câmara dos Deputados (DF) 
03/10/2017 (terça-feira, 9h) Ato Nacional em Defesa da 
Soberania Nacional – Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas. Centro do Rio de Janeiro (RJ) 
Conferir agenda completa e atualizada no site da ASEF. 

 

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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