.. . 


.

FNU/CUT
19 ANOS

..

..

UNERGIA
UNIÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DEMITIDOS E ANISTIADOS DE ENERGIA

Nº 005

15/04/10

.

QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.
Sistema
Eletrobras

Comissão Especial Interministerial
• Todas as informações sobre
as atividades da CEI tais como:
Cronograma de Atividade (sen
do que o mesmo é uma estima
tiva de previsão), Ata de julga
mento, Parecer AGU etc. e tal,
estão disponibilizadas para con
sultada no SITE DO SERVIDOR
link Anistia, página principal do
Ministério do Planejamento.

• Para atualizar o Perfil, tipo:
endereço, dados pessoais, pro
fissional, escolaridade pode ser
feito pelo endereço eletrônico:
cei@planejamento.gov.br.
- Essa atualização é de grande
importância para viabilizar o
processo de reingresso do anis
tiado. Também, pode ser reali
zado pelo Link do Servidor.

• O processo que em seu julgamento haverá a necessidade
de oitiva, isto é, de ouvir testemunho, o interessado deve já
de ante-mão instruir o seu declarante para tal fato. Em caso
de dúvida nesse processo, entre em contato com sua respec
tiva Coordenação.

PROJETO
TÔ CONTIGO

QUADRO DE PROCESSOS - FASE I
PROCESSO DE ANISTIA CONCEDIDA EM 94 E ANULADO POR COMISSÕES DE FHC

Q

EMPRESAS

DEFERIDOS

INDEFERIDOS

S/HAB

C/HAB

C/REC

S/REC

LIGHT

38
152
68
81
25
55

19
132
07
19
00
00

00
15
00
07
00
00

24
19
00
26
00
00

00
00
04
00
00
00

TOTAL

419

177

22

69

04

CEPEL
CHESF
ELETROBRAS
ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR

TESTEMUNHO & JULGAMENTO

FECHAMENTO: 15h40m

ELETROSUL
FURNAS
ITAIPU

Chesf/Eletronorte/Eletrosul: Informações com as respectivas Coord. ou Sindicatos.

ENTREVISTA E O REINGRESSO
• Visto que só agora, no fim de março, é que tivemos uma
solução ao questionamento da Holding junto a CGU, situação
que perdurou uns 06 meses,possivelmente muitas das
entrevistas já realizadas nesse tempo, pode ter sido
modificada a decisão do Órgão entrevistador, assim,
solicitamos que o interessado faça uma consulta junto ao
Órgão em comento para ver se as coisas ainda estão
mantidas, para assim, viabilizar esse processo no caso de
tiver que procurar outro Órgão. Esse procedimento em ainda
não é aplicado para o CEPEL e Itaipu por razão de questiona
mento dessas empresas para ser pacificados junto ao MME.

MOVIMENTO
OUTRAS LUTAS

SINDICAL
• Visto a nova etapa da luta já anunciada, os anistiados que já
reingressaram com base no RJ - ainda que possivelmente venha
ser cedido - devem se filiar ao Sindicato, com fins, não só para
fortalecer ainda mais a nossa Entidade Sindical, bem como, dar
continuidade ao processo de luta por direito.
POLÍTICA
• O Mobilizar Para Avançar - MPA (Núcleo das pessoas que foram
prejudicadas pela política do governo Collor e FHC, filiadas ao PT/
RJ), continua firme na construção da proposta de uma plataforma
interpartidária nos Estados de candidaturas de Dep. Federal/ Esta
dual em 2010 que firmem a manutenção da luta. Estamos
concluindo os nomes e em breve estaremos divulgando.

PROCESSO E A FUNDAMENTAÇÃO

•

• Continuamos registrando: processos de várias categorias
estão sendo ingressados na CEI sem sustentação de funda
mento de defesa contra o Ato que anulou/indeferiu a Anistia,
bem como, o que trata processo pendente de análise, isto é,
ficou retido em Ministério desde 93/94, esse, na maioria do
ingresso, estão apenas requerendo a análise, porém, não
estão instruindo efetivamente o processo para o julgamento.
• A Unergia como sempre fez e, sem querer entrar em maio
res detalhes, se coloca a disposição das categorias que estão
com dificuldade de executar esse processo da luta, pontuan
do, ainda, que, achismo, vaidade e politicagem não defen
dem nada.
• Com vista ao anunciado julgamento de processo de Carta,
Plano e Interbrás liquidação, foi ingressado junto a CEI pelo
Representante Pedro Paulo um Relatório Técnico em 07/04/
10, esses expedientes tem como finalidade instrumentalizar
esses julgamentos, bem como, ser um balizador da possível
fundamentação de defesa para os interessados.
- Esses expedientes foram encaminhados para todo meio de
divulgação da luta, entretanto, por razões alheias ao nosso
conhecimento o objetivo não foi alcançado, mas, contudo,
qualquer setor que precise desse balizamento para encami
nhar as defesas dos seus processos, estaremos às ordens.

QUADRO DE PROCESSOS - FASE II
PROCESSO RETIDO EM MINISTÉRIO DESDE 93/94

EMPRESAS

DEFERIDOS

Q

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

• Conforme já socializado no Infor
mativo Unergia 04/10, a Holding
já encaminhou para o MME o im
pacto financeiro e os enquadra
mentos das elétricas com proces
sos já deferidos, exceto Cepel por
razão de questionamento da empresa, de igual forma Itaipu. Já a
Eletronuclear a CEI, visto a conti
nuidade do seu julgamento, irá
fazer a solicitação desses expe
diente junto a Empresa.
- Esse encaminhamento foi reali
zado no dia 08/04/10 e em 15/04

/10 buscamos junto ao MME
o desdobramento, o envio
para o Planejamento, fican
do acertado que tão logo
saia da ASTEC do MME para
o Ministro, o mesmo encami
nha de imediato.
- Ficando apontado como
possível acontecer amanhã
ou semana que vem.
• O tema Itaipu com visto
ao Relatório Técnico ingres
sado na CEI, apontou a paci
ficação para julgamento.

OPINIÃO
• Infelizmente o Brasil é o País da América Latina mais
atrasado na implementação dos quesitos de uma “Justiça de
Transição” na passagem da ditadura militar para o governo
democrático parlamentar, seja em Memória, Verdade e
Justiça.
- Para tanto, basta uma simples atenção na criação da
Comissão da Verdade e Justiça.
- É claro que foi, e é importante a criação dessa Comissão,
isto é, uma Comissão governamental para esclarecer os
fatos, assim por diante.
- Entretanto, ocorreram vários recuos da proposta original,
onde até por razão ainda não explicada que levaram o
Presidente Lula retirar do decreto de 13 de janeiro alguns
pontos e, criando um grupo de trabalho encarregado de
formular um anteprojeto de Lei de criação da Comissão de
Verdade. Formalmente era o recado que militares e Jobim
esperavam.
• Em nossa opinião, o que tem atravancado a coisa não é
somente o tolo medo dos militares em ver arranhado sua
biografia, mas, também, a imaturidade que alguns dos atingi
dos tratam a questão, pois, que, estão confundindo uma luta
pela Memória, com se fosse uma luta continua, isto é, não
tem coragem de sair da trincheira para tomar posse.
- Em suma, acabam levando a tropa para o abismo, quando,
não, para a morte dentro da própria trincheira.

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.
•

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
Peça o seu pelo:
gesteirol@ig.com.br,
seja uma pessoa bem
informada e colabore
na divulgação.

•

FRASES
“Difícil não é lutar por
aquilo que se quer, e
sim desistir daquilo
que se ama.
- Eu desisti. Mas não
pense que foi por não
ter coragem de lutar,
e sim por não ter mais
condições de sofrer.”

ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL
AGORA É DILMA
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