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FRENTE POR FURNAS

No dia 31/10/2017 escrevemos um grande passo na
história da nossa empresa. Foi lançada em Brasília, com a
assinatura de 260 senadores e deputados, a Frente
Parlamentar Mista em Defesa de Furnas.
O evento teve adesão em massa dos trabalhadores de
Furnas das mais diversas bases. Foram centenas de pessoas
firmes na luta. Vários representantes de sindicatos e
federações estiveram presentes prestigiando o evento. Para a
ASEF, enquanto entidade de representação, foi uma honra ter
participado de todo processo desde a articulação para criação
da Frente, passando pelo requerimento e coletas de
assinaturas, até o grande dia de lançamento.
A Frente Parlamentar e a sessão de lançamento foram
presididas pelo Deputado Federal Leonardo Quintão (PMDBMG). Com caráter suprapartidário e protagonismo da defesa de
Furnas, o lançamento da Frente contou com membros do PSOL,
DEM, PT, PSDB, PP, REDE e PMDB. Os parlamentares
reforçaram a vocação de Furnas enquanto estatal presente em
15 Estados da Federação e no DF, em um país de dimensões
continentais.
Os parlamentares também se posicionaram com
firmeza na defesa de Furnas e da Holding Eletrobras.
Depois de lançada, a Frente Parlamentar em Defesa de
Furnas cumprirá agenda de eventos que visam barrar o
processo de privatização da empresa.
Vamos lutar firmes e não estamos sozinhos!

CPI da Privatização da Eletrobras
Em recente Audiência Pública na Comissão Senado do
Futuro, o Senador Helio José (PROS-DF) revelou ter vários
indícios de irregularidade no processo de privatização da
Eletrobras e por conta disso, vai apoiar na casa a instauração
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as
eventuais irregularidades no processo. Vamos ficar atento e
cobrar dos senadores que levem a CPI adiante.
Decreto 9188/2017 e linha de ação do governo
Durante o feriado de finados, o governo federal
publicou o decreto 9188/2017. Em linhas gerais fala da
possibilidade de venda de ativos do Sistema Eletrobras. Neste
momento o decreto está sendo analisado minuciosamente pelo
jurídico contratado. Além disso, está sendo avaliada a
impactação da proposta de reforma de Estatuto da Eletrobras.
A AGE para tratar do assunto esta marcada para 30/11/2017.
Depois de muito impasse, o governo decidiu enviar a
votação da privatização da Eletrobras ao Congresso por Projeto
de Lei e não por Medida Provisória.
Há um lobby muito forte pela aprovação da
privatização e por isso, foi contratada uma grande agência de
comunicação.
A nós cabe lutar com firmeza para barrar este
retrocesso no setor elétrico brasileiro.
Pressione os parlamentares por e-mail
Acesse
agora
mesmo
o
site
www.energianaoemercadoria.com.br
e
envie
aos
parlamentares suas mensagens contra a privatização da
Eletrobras.

Criação de Subcomissão para analisar a processo de
privatização da Eletrobras
Durante o lançamento da frente, o Deputado Federal
Domingos Sávio (PSDB-MG) informou que havia sido criada
naquele dia, uma Subcomissão na Comissão de Minas e Energia
da Câmara para discutir o processo de privatização da
Eletrobras com a devida seriedade.

Com apenas um clique você envia suas mensagens
para 513 deputados e 81 senadores. Divulgue esta iniciativa.
Contribuição Assistencial Senge-RJ e Sinaerj
Será convocada em breve, Assembleia conjunta de
Senge-RJ e Sinaerj para a adesão de engenheiros e
administradores ao Fundo Especial de Resistência Contra as
Privatizações. Fiquem atentos às datas e participem!
Website http://www.asef.com.br/
Telefones: (21) 2579-3956 / 2286-2368

