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Elecciones Legislativas de la Segunda Circunscripción de los Franceses que residen fuera de Francia, del 3 al 17 de junio, 2017

David Bertelli e seu suplente Eric Gernez, sao candidatos independentes, nem de direita, nem de
esquerda. Homens de experiencia e de terreno, frances da circunscrição, eles vivem ao cotidiano
as preocupacoes de seus compatriotas. Dinâmicos, eficazes e apoiados por uma equipe motivada, eles pedem-lhe que o deposita sua confiança para essa eleição legislativa e comprometem-se
em contrapartida a uma sincera dedicação a todos os francês da circunscrição

7 Obrigações

A eficácia aos seus lados
7 Ações

Encontro: Ir pelo menos uma vez em cada pais da circunscrição para os encontrar e trocar sobre os assuntos que lhe
preocupam.
Correspondência: Darse os meios para attender a todas correspondências dos francês da circunscrição.
Proximidade: Abrir permanências nos três países da circunscrição onde tem o maior número de francês: Brasil, México,
Argentina e criar uma permanência movél para intervir de
acordo com as necessidades nos outros países.
Informação: Sobre a ação e os debates do seu Deputado na
Assembléia.
Clareza: Tornar público seus votos na Assembléia Nacional.
Participação: Consultação electrónica dos eleitores da circunscrição sobre os grandes assuntos de sociedade e ação na
direcção dos resultados na Assembléia Nacional.
Transparência financeira: Apresentar a cada eleitor da circunscrição quem o deseja o detalhe da utilização dos fundos
destinados ao funcionamento du Deputado e da sua ação.

Serviço Público: Manter e desenvolver a rede de embaixadas e
consulados. Lutar contra os fechamentos programados.
Bi-nacionalidade: manutenção do estatuto do bi-nacional.
Projeção econômica francesa: Apoiar os interesses comerciais das
empresas francesas, favorecer as ações que permitam a contratação ou a evolução profissional dos francês.
Lutar pela natureza: comprometer-se claramente para as soluções
ousadas que permitiram um progresso ecológico em cada país da
circunscrição nomeando um ponto de contato ecologia.
Balcão social: Abrir um balcão eletrônico, “saude, educação,
pensão” para responder claramente a suas questões práticas e os
orientar nesses procedimentos complexos.
Francofonia: Apoiar financeiramente todas as Alianças francesas
organizando com cada uma delas u patrocínio com uma empresa
françesa.
Cultura françesa: Defender a cultura françesa, a gastronomia e reavivar todas as boas oportunidades para se reencontrar e celebrar
os bons momentos.

David Bertelli candidato Deputado, GT (GY)

Eric Gernez candidato suplente, Parbo (SUR)

33 anos. Jovem empresário. Especialista em qualidade e em desempenho
industrial, com várias experiências profissionais na América Latina.
Fortemente comprometido ao lado da
comunidade local e com a vontade de
me envolver mais. Com Eric Gernez para renevorar a relação cidadão/deputado. Aos seus lados, com eficácia!
Mais detalhes na nossa página www.2cfe.fr

56 anos. Empresário nas edição e publicidade. Formado como conselheiro
agrícola, minha carreira profissional
evolutiva me permitiu descobrir vários
sectores de actividades. Já comprometido ao lado da comunidade françesa
local, eu acompanho David Bertelli para a renovação da
relação cidadão/deputado. Aos seus lados, com eficácia!
Mais detalhes na nossa página www.2cfe.fr
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Eleições legislativas dos 3 e 7 de Junho 2017 - Segunda circunscrição no estrangeiro.

