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QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.
Sistema
Eletrobras

Comissão Especial Interministerial
• Como o processo de oitiva
em Santos e Aracaju, o de
Santa Catarina também foi de
grande valor para o processo
de recurso de defesa para os
processos vinculados a Carta
de Demissão e Plano Demissio
nal.
- O próximo processo de oitiva
aponta ocorrer de 19 a 23/07
/10 em Recife.
• Na prestação de contas da
CEI realizada em 08/06/10 no
auditório da Policia Federal de
SC - como os demais Membros
da CEI - o Rep. dos Anistiados
Pedro Paulo N Ferreira foi ho
menageado pela Comissão dos

Anistiados e a Associação dos
Moradores (ambas do Sul de
SC) pelos serviços junto a CEI.
• Por orientações das Conjur
com representação na CEI,
aos 03 meses antes das
eleições, o Ministro do MPO
não poderá publicar Portarias.
• Todas as informações sobre
as atividades da CEI, como:
Cronograma de Atividade, Ata
de julgamento, Parecer AGU
etc, estão disponibilizadas no
Site do Servidor link Anistia
pág. principal do MPO.
• Atualizar o Perfil, também
pode ser feito pelo endereço:
cei@planejamento.gov.br.

FECHAMENTO: 12h30m

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

40
152
68
81
25
55

19
127
17
17
00
00

00
20
00
09
00
00

21
19
00
26
00
00

00
00
04
00
00
00

TOTAL

421

163

29

66

04

CEPEL
CHESF
ELETROBRAS
ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR
ELETROSUL
FURNAS
ITAIPU

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

ALERTA GERAL

•

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 (retido
em Ministério 93/94), esses, na maioria do ingresso estão
apenas AVOCANDO o processo, porém, como os demais
ingressos, não estão fundamentando o processo para o julga
mento, pois, o Parecer CGU nº 01/07 veio normatizar a Lei
nº 8.878 e balizou a execução do seu efeito, logo, o
processo do interessado tem que estar instrumentalizado
para essa normatização ou fica sem pai e mãe, logo, fora de
objeto.
- Em suma, quem não ingressou com DEFESA COMPLEMENTAR, balizada no Parecer CGU e com vista ao objeto de
indeferimento ou anulador - eis a razão da maioria dos
indeferimentos – corrija isto na FUNDAMENTAÇÃO de DEFE
SA. A fundamentação - não formulário de Requerimento - é
individual, pelo fato que o objeto da demissão, da anulação
ou do indeferimento, não é igual para um ou para outro.
• Em nome da luta - como sempre fizemos há 19 anos estamos disponibilizando o nosso apoio técnico para os
Representantes das categorias que estão com dificuldade
para compreender e executar esse trabalho e, se há alguma
dificuldade para nos procurar, procurem então quem possa
contribuir nessa construção técnica, mas, não levem ou deixem permanecer esse quadro de indeferimento. Lembramos
que o tempo está correndo como um relógio suíço.
TESTEMUNHO E JULGAMENTO
• O processo que em seu julgamento haverá a necessidade
de ouvir testemunho, o interessado deve já de antemão
construir e instruir o seu declarante para tal situação. Na
dúvida entre em contato com quem esteja Coordenando
esse processo.
ENTREVISTA E O REINGRESSO
• Quem já fez a entrevista e está no aguardo de desdobra
mento - habilitação para reingresso junto ao Planejamento o interessado deve fazer uma consulta junto ao Órgão
entrevistador para verificar se a situação de aprovação foi
mantida, isto é, o efetivo envio do Oficio para a CEI.

MOVIMENTO
OUTRAS LUTAS

SINDICAL
• O reingresso para o quadro funcional da Administração destaque quadro Fase I acima - continua cumprindo seu rito
administrativo junto ao Ministério do Planejamento e Orçamento MPO e desdobrando nas empresas elétricas, logo, devemos
continuar nos organizando para o prosseguimento da luta.
- São com vista nessa nova fase que os anistiados que já rein
gressaram e os que estão prestes a reingressar devem se filiar ao
Sindicato, com fins, não só de fortalecer ainda mais a nossa
Entidade Sindical, bem como, continuar lutando por direitos.
- Para tanto procure informações com o Anistiado Delegado Sindi
cal Jorge Vieira Siqueira na base RJ.

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

• Nomes divulgados no Unergia
007/10 apresentaram na CEI sem
o ato de concessão de trabalho,
logo, favor verificar tal situação
com sua respectiva Coordenação
de base, pois tal ato é fundamen
tal para publicação da Portaria de
reingresso caso o anistiado não
fique na empresa de origem por
opção da mesma.
- Essas observações estão vincula
das ao destacado no quadro fase
I acima.

CONVOCAÇÃO
• (A) Ficam convocados para
a Reunião do dia 25/06/10
todos os indeferidos Fase I
para tomar conhecimento do
rito processual e defesa; (B)
Todos os Fase II para assi
nar instruções finais ao pro
cesso para julgamento.
• Publicação da Portaria vis
to ao impacto financeiro das
elétricas continua desdobran
do no MPO.

OPINIÃO
• Quem acompanha a história da
imprensa brasileira sabe das suas cone
xões com interesses dominantes na socie
dade fracionada. Conhece, e bem, como
são editados fatos e discursos.
- É de autoria de Paulo Francis a máxima
segundo a qual, “a historia é monótona,
isto é, a cada minuto nasce um leitor.”
Parece que, pelo que temos visto nos
últimos oito anos, a suposta idiotia do
leitor e algo datado.
- Na verdade os jornalistas produzem
noticiário somente para os leitores alinha
dos com sua política editorial e os colunis
tas, do alto de suas insignificantes, escre
vem para prestar conta apenas aos seus
patrões.
• Em nossa opinião: a cada momento, em véspera de elei
ções, surge no noticiário um dossiê disso ou daquilo e, sem
com um suposto autor, isto mesmo, suposto autor.
- E agora para as eleições para 2010 não poderia ser
diferente, o noticiário vem editando um suposto dossiê articu
lado pela ex-ministra da Casa Civil Dilma com relação ao
Serra, tudo, na tentativa de macular a canditadura Dilma,
assim, os veículos os quais apóiam a canditadura Serra
continuam se utilizando dessa superada ferramenta.



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 á mesma na poli
tica do achismo ou da
irresponsabilidade.
•
Destacamos que,
além dessa contribui
ção mensal, verifique
também o nosso:
CALENDÁRIO DE
ATIVIDADE
 JAN/AGO Coleta de
roupa, agasalho e alimento não perecível.
 SET/NOV Brinquedo
sexta básica natalina.
- Os mesmos são
distribuídos junto as
Entidades carentes e
divulgados.
•

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
RESPEITA SUA INTELIGÊNCIA

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

FRASE
“Quem aceita o mal
sem protestar,
coopera realmente
com ele.”.

ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL
UMA MULHER P/ 2010
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