
Furnas

Diante de um quadro socioeconômico cada
vez mais nebuloso, trabalhadores (as) de

Furnas realizarão o XXXIII Encontro Nacio-

nal dos Trabalhadores de Furnas (ENTFU),
que terá como tema central as ameaças de

privatização do setor e as ações necessárias

para barrar mais essa tentativa.
Devido a problemas financeiros, a direção

do Sintergia não conseguiu realizar a

Assembleia de escolha de delegados, mas o
Sindicato será representado por três direto-

res da Executiva, que repassarão para a cate-

goria tanto o que foi discutido durante o en-
contro como as resoluções do mesmo.

O XXXIII ENTFU será realizado em Cam-

pinas nos dias 3, 4 e 5 de março de 2016 e
certamente terá como centro das discussões

as ações desenvolvidas até agora pelo Coleti-

vo Nacional dos Eletricitários (CNE) e os pas-
sos futuros de uma luta que se anuncia pro-

longada e que passa obrigatoriamente pelo

corpo a corpo junto a parlamentares e seg-
mentos da sociedade civil, todos atingidos di-

retamente caso o setor seja privatizado.
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XXXIII ENTFU será em março
O principal objetivo do encontro será o fe-

chamento da proposta da pauta específica

de reivindicações para a negociação do Acor-

do Coletivo de Trabalho em 2016. O Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas e Estu-

dos Socioeconômicos (Dieese) apresentará

uma análise de conjuntura do país antes da
discussão da pauta.

Ainda não temos os nomes dos palestrantes

convidados, que sempre trazem contribuições
que ajudam as discussões dos grupos.

Mas apesar de um panorama confuso do

ponto de vista econômico, acreditamos que
o XXXIII ENTFU servirá para unir ainda mais

a categoria em torno de nossos principais

objetivos.
Em diversos momentos, trabalhadores (as)

de Furnas demonstraram sua capacidade de

luta e mobilização para barrar tentativas de
enfraquecer a empresa e burlar os principais

interesses da sociedade.

Não será dessa vez que ficaremos de bra-
ços cruzados diante de um ataque à sobera-

nia do País.



Não fique só!

Fique sócio!

Sintergia


