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MOBILIZA, FURNAS! 
  

NÓS       FURNAS DE 

ASEF freta ônibus saindo do Rio para ato na Usina de Furnas em 25/09 

A Associação dos Empregados de Furnas está fechando os últimos detalhes de fretamento 
de um ônibus executivo para que os trabalhadores do Rio de Janeiro possam participar do 
Seminário/Ato/Audiência Pública em São José da Barra (MG) no dia 25/09 (2ª feira). A ida 
de viagem é sair do Rio no final da tarde de domingo (24/09) e voltar ao Rio no início da 
noite de 2ª feira (25/09) após o término da Audiência Pública. Estamos trabalhando uma 
parceria para que a viagem possa ter baixo custo para os trabalhadores. Fiquem atentos 
aos informes ainda hoje, pois as vendas devem ocorrer a partir de terça (19/09). 
Interessados já separem cópia de RG e CPF. Chegou a hora de nos manifestarmos na 
nossa Usina Mãe!  

 

 

Criação do Fundo Especial de 

Resistência Contra a Privatização 
 

Trabalhadores de Furnas, 
 

Considerando o processo atual de privatização do Sistema Eletrobras, os sindicatos da 
InterSindical Furnas  propõem a instituição de contribuição assistencial temporária de 
0,5% de todos os empregados, sindicalizados ou não, a ser descontado diretamente na 
folha de pagamento, com finalidade de conformação de um Fundo Especial de 
Resistência Contra a Privatização (FERCP), para financiar a contratação de: uma 
assessoria jurídica, uma assessoria parlamentar e uma assessoria de 
imprensa/comunicação; além do financiamento de outras ações e manifestações que 
visem à manutenção de Furnas Estatal. Importante frisar que a contribuição será 
deliberada em assembleias de 18 a 22 de setembro de 2017. Em Furnas, base RJ, a 
assembleia será realizada amanhã (19/09) às 13h na entrada da R.Mena Barreto. 
Essa contribuição será feita inicialmente por um período de 6 meses, sendo a extensão 
ou confirmação deste prazo reavaliado em nova assembleia geral a ser realizada após 5 
meses de contribuição. A verba do FERCP será depositada em conta específica da 
ASEF – Associação dos Empregados de Furnas, a qual ficará responsável por sua 
gestão e transparência, estando submetida às deliberações das entidades sindicais 
participantes. Como em qualquer contribuição assistencial, será resguardado o direito de 
oposição através de carta, como rege o Art. 10º do nosso Acordo Coletivo Específico. 
Entretanto, é importante reforçar que a luta contra a privatização será árdua e adesão de 
todos à contribuição assistencial será fundamental. Participe das Assembleias do seu 
Sindicato! Faça a sua contribuição assistencial e fortaleça a nossa luta! 

 

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 

 

Camisas contra a Privatização da Eletrobras 
 

Segue a venda 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. 

 

#VaiTerLuta #NaoVaiTerVenda 
 

#EnergiaNãoéMercadoria 
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