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UNERGIA
UNIÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DEMITIDOS E ANISTIADOS DE ENERGIA

Nº 003

QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.
Sistema
Eletrobrás

Comissão Especial Interministerial
JULGAMENTOS MÊS FEV
DEFERIDOS

10/02/10
. CVRD ......................... 09
. M.Com ....................... 08
. ECT............................ 05
04/02/10
. COBRAPI .................... 01
. RADIOBRAS ................ 07
. ELETRONORTE ............. 02

Total: 126
INDEFERIDOS
10/02/10
. CVRD ............................... 42
. EMBRAPA .......................... 10
04/02/10
. EMBRAPA (PED. RECONS EMPR) ... 50
. ........................................ 00
. ........................................ 00

EMPRESAS

C/HAB

C/REC

S/REC

LIGHT

19
132
07
19
00
00

00
15
00
07
00
00

24
19
00
25
00
00

00
00
04
02
00
00

TOTAL

419

177

22

68

06

CHESF
ELETROBRAS
ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR
ELETROSUL
ITAIPU

EXPLORAÇÃO SEXUAL
• Em 08/02/10 foi lançada a 5ª edição da Campanha Nacional de
Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Com o slogan “Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é
Crime. Denuncie!”.
- Vamos juntos nessa luta, as nossas crianças e adolescentes
precisam ter uma sorte melhor, uma denúncia a mais é uma
lágrima a menos no meio da multidão.
SINDICAL
• Os anistiados que já reingressaram com base no RJ, ainda que
possivelmente venham ser cedidos, devem celebrar o ingresso
junto ao SINTERGIA/RJ, com fins, não só de fortalecer o Sindicato,
bem como, dar continuidade ao processo de luta por direito.
POLÍTICA
• O Mobilizar Para Avançar - MPA (Núcleo das pessoas que foram
prejudicadas pela filosofia política do ex-governo Collor e FHC,
filiadas ao PT/RJ), continua firme na construção da proposta de
•
uma plataforma interpartidária de candidaturas em 2010 para
Dep. Federal e Estadual junto aos Estados, os quais firmem apoio
e manutenção da luta, com vista ao desdobramento na Câmara
Federal (FIQUE LIGADO).

MOMENTO DA HISTÓRIA
• Em fevereiro agora, faz 20 anos da libertação de Nelson
Mandela, foi o principio do fim da indignidade.
- A decisão de libertar Mandela foi anunciada por Frederi de
Klerk, que colocou um ponto final em mais de 27 anos de
prisão.
- Era o caminho para a liberdade, um caminho difícil cuja
meta não se poderia atingir sozinho.
- Sem rancor, Nelson Mandela apelou à reconciliação, demo
cracia e igualdade. Foi eleito o primeiro presidente negro da
África do Sul e, na sua posse, renovou a mensagem de toda
uma vida com o seguinte discurso: que haja justiça, paz,
trabalho, pão, água e sal, para todos.

Registramos a dispo
nibilidade das pessoas
que dentro das suas
possibilidades colabo
ram com o nosso
projeto de luta, ressal
tando que essa contri
buição passa ser reco
lhida na Reunião dos
Anistiados que ocorre
toda última sexta-feira
de cada mês.
• Temos a clareza do
valor de cada contribui
ção, assim, não aplica
mos a mesma na
política do “achismo”
ou da “irresponsabilida
de”, mas, sim, a políti
ca da responsabilidade
a qual a luta exige.
•
Destacamos que,
além dessa contribui
ção mensal - sacolinha
- verifique também o
nosso:
CALENDÁRIO DE
ATIVIDADES
 JAN/AGO Coleta de
roupa, agasalho e alimento não perecível.
 SET/NOV Brinquedo
sexta básica natalina.
•

FURNAS

OUTRAS LUTAS

INDEFERIDOS

S/HAB

Total Geral: 228

MOVIMENTO

DEFERIDOS

Q

38
152
68
81
25
55

CEPEL

Total: 102

• No dia 03/02/10 visto o Planejamento Estratégico o Pleno da CEI
aprovou o novo Regimento Interno, o qual vem para balizar os
trabalhos da Comissão nessa etapa de análise.
- O Regimento Interno está anexado a Ata CEI nº 07/10, a qual
está disponibilizada no Site do Servidor link Anistia.
• Todas as informações sobre as atividades da CEI, inclusive, o
Cronograma de Atividade (sendo que o mesmo é uma estimativa
de previsão) estão disponibilizadas para consultada no SITE DO
SERVIDOR link Anistia, na página principal do Ministério do
Planejamento e, no caso para atualizar endereço, dados pessoais,
profissional, escolaridade etc e tal, pode ser feito pelo endereço
eletrônico: cei@planejamento.gov.br.
• Dentro do seu processo de atividade a CEI vem atuando de
forma incansável para dar conta da sua demanda. A prova disso
pode ser observada no Regimento Interno, bem como, contando
com apoio de alguns Ministérios, tipo: Fazenda, AGU entre outros.
• Quem ingressou com processo na CEI - seja de qualquer setor sem instrução de defesa (a qual deve ser balizada no que reza o
Parecer AGU nº 01/2007) ou apenas com um Formulário e/ou Rela
tório da demissão, deve corrigir tal situação para o julgamento.

PROJETO
TÔ CONTIGO

QUADRO PERMANENTE DE PROCESSOS - FASE I

. INB .................................. 03

24/02/10
. CONAB ....................... 11
. CVRD ......................... 38
. DATAMEC ................... 42

26/02/10

FECHAMENTO: 13h15m

HAB - HABILITAÇÃO

REC – RECURSO

Chesf/Eletronorte/Eletrosul: As informações junto a respecti
vas Coord. de base/Sindicatos. • Itaipu/Light: Pauta c/ Relato
ra para julgamento. • Sem Recurso: 04 Eletronuclear razão ñ
enquadramento na LEI e, 02 Furnas, ñ registrado manifesta
cão de Denise Meira de Araújo e Odilea Vargas Ferreira.
•

QUADRO PERMANENTE DE PROCESSOS - FASE II
- análise ñ iniciado -

EMPRESAS

Q

DEFERIDOS

INDEFERIDOS

S/HAB

C/HAB

C/REC

S/REC

FURNAS

01
28
15
10

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

TOTAL

54

00

00

00

00

CEPEL
ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR

Havendo indeferimento em 93/94 e o interessado Notifica
do ñ ingressou recurso é mantido o indeferimento.
•

• Para uma efetiva agilidade no
processo de reingresso do anistia
do(a) e necessário que o PERFIL
(endereço, dados pessoais e pro
fissional) esteja atualizado junto
a CEI, para tanto, tal situação
pode ser feita diretamente na CEI
via cei@planejamento.gov.br ou
com o sua respectiva Coord. de
base.
• Dos processos com Portarias de
deferimento já publicado pela
CEI, principalmente, processo vin
culado ao Plano Demissional, as
elétricas por orientação da Holding ainda não liberaram o en
quadramento e o impacto finan
ceiro (fatores principais para que
seja publicada a Portaria de rein
gresso), além das incursões da
base Sindical, construímos junto

ao Congresso Nacional medidas para viabilizar esse qua
dro, com as ações:
→ Em 08/02/10 articulações
junto aos Dep. Luiz Sérgio e
Paulo Rocha;
→ Em 10/02/10 no MME;
→ Em 11/02/10 na Casa Civil
e com o Senador Lobão Filho.
• A nova Eletrobrás, a Superes
tatal, continua dividindo opinião na sua implementação,
um plano de transformação
iniciado em 2008.
• Após 28 anos de luta Furnas
reconhece o valor de R$ 71,5
milhões em processo aos Enge
nheiros, referente ao não cum
primento da data-base. Mais
detalhes junto ao Fisenge.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO,
TESTEMUNHO E INDEFERIDO
• PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO quem já ingressou com
esse pedido não será Notificado, salvo, se for julgado a
necessidade de mais elementos que possam contribuir para o
julgamento.
• TESTEMUNHO no caso de ouvir testemunho, o declarante
será Notificado para prestar declarações em seu próprio
Estado com hora e local determinado pela CEI.
• INDEFERIDOo interessado será notificado e terá um prazo
de 15 dias corridos a contar do recebimento da Notificação
para produzir defesa.

PLENO DA
UNERGIA
Reunião uma vez ao
mês com agenda pré
indica pelos Membros.

•

REUNIÃO
DEMITIDOS E
ANISTIADOS
Rua Marechal Floria
no, 199, 7º andar 18h - Centro - RJ.
Toda última sextafeira de cada mês.

•

INFORMATIVO
UNERGIA
• Publicação quinzenal
- peça o seu pelo:
gesteirol@ig.com.br,
seja uma pessoa bem
informada e colabore
na divulgação.

ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL
UMA MULHER EM 2010

FRASES
“A lealdade de quem
está com a barriga
fazia, chama-se pão.”
“Para vida o
importante não é o
que se recebe dela,
sim, o que se doa”.
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