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QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.
Sistema
Eletrobrás

Comissão Especial Interministerial
• Por sua razão particular o Dr.
Idel Ribeiro Profeta aponta dei
xar a Presidência da CEI.
• A CEI funcionará normalmen
te no chamado recesso branco.
• Depois da oitiva de Santos,
Aracaju, Florianópolis e Recife,
o RJ já realizou a sua primeira
parte, ficando a segunda para

30 de AGO a 03 de SET.
• Como já firmamos: a ASTEC
com vista no Parecer CGU nº
01/07, declinou da orientação
em que o Ministro do MPO não
poderia assinar Portaria de
Habilitação de Anistia no perío
do pré-eleitoral, assim, as Por
tarias seguem em publicação.

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 e/ou instruindo o pro
cesso para o julgamento.
- O Parecer CGU nº 01/07 veio normatizar a Lei nº 8.878/94
e balizou a execução do seu efeito, logo, o processo do inte
ressado tem que estar instrumentalizado para essa normati
zação ou fica sem pai e mãe, logo, fora de objeto.
- Em suma, quem não ingressou com DEFESA COMPLEMEN
TAR, balizada no Parecer CGU e com vista ao objeto de
indeferimento ou anulador - eis a razão da maioria dos in
deferimentos - corrija isto na FUNDAMENTAÇÃO de DEFESA.
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 nesse processo de oitiva entre em contato com
quem esteja Coordenando o mesmo.
ENTREVISTA E O REINGRESSO
• Quem já fez a entrevista e está no aguardo de desdobra
mento - Portaria de reingresso junto ao Planejamento - o
interessado deve fazer uma consulta junto ao Órgão entre
vistador se o Oficio da aprovação foi enviado para CEI.
REQUERIMENTO FORA DO MARCO TEMPORAL
• O interessado com a) anistia concedida pela CEA/SAF/94,
b) anulada por Comissões de FHC e c) ingressou com
Requerimento junto a CEI fora do prazo ora estabelecido
pelo Decreto nº 5115/04 que foi até 30/11/04, logo, sendo
indeferido por tempestividade e reside na Praça do Rio de
Janeiro, Distrito Federal, Santos, Florianópolis ou Recife,
procure os escritórios dos profissionais abaixo relacionados,
com os quais, realizamos um dialogo técnico na construção
de instruções jurídicas sobre o tema, pontuamos ainda, que:
I - não temos nenhum contrato com os mesmos;
II - apenas estamos colaborando com a luta de quem
precisa de um norte jurídico para trata a questão.
. Rio de janeiro  Dr. João Nascimento de Souza - Av. Nilo
Peçanha, 50 s/ 2703 - Ed. de Paoli - Rio de Janeiro - RJ.
•

. Distrito Federal  Dr. Ulisses Borges - SHIS Quadra I 9 Conjunto 10 - Casa 07 - Brasília - DF.
. Santos  Dra. Jaqueline de Souza - Rua São José, 38 s/711
- Centro Empresarial Viseu - Santos - SP.
. Florianópolis  Dra(s) Adeilde Alves Lima e Taise Grazzio
tin Poletto - Rua Jerônimo Coelho, 33 s/ 802 - Centro Florianópolis - SC.
. Recife  Dr. Francisco Bizerra Rufino - Rua do Riachuelo,
105 - s/916 C - Boa Viagem - Recife - PE.

OPINIÃO
• É lamentável como alguns setores vêm tratando a posição
do Presidente Lula no que diz respeito à mulher iraniana que
pode se morta apredejada em função de regras daquela
sociedade. A vida não pertence ao homem e as sociedades
têm que evoluir e não mais banalizar a vida.

PROJETO
TÔ CONTIGO

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

DEFERIDOS

INDEFERIDOS

S/HAB

C/HAB

C/REC

S/REC
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40
166
68
81
25
55
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88
17
17
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00
59
00
09
00
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19
00
26
00
00

00
00
04
00
00
00

TOTAL

421

141

68

66
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CEPEL
CHESF
ELETROBRAS
ELETRONORTE

ALERTA GERAL

FECHAMENTO: 11h10m

ELETRONUCLEAR
ELETROSUL
FURNAS
ITAIPU

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

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

EMPRESAS
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Q
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S/HAB
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00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

TOTAL

55

00

00

00

00

CEPEL/LIGHT
ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR

• Fase I - visto o destaque os
impactos financeiros das elétri
cas seguem o rito administra
tivo junto ao MPO, para tanto,
já estão na AESTC os nomes a
serem publicados nas próximas
seqüências de Portarias para o
reingresso ao trabalho.
• Os processos das elétricas
indeferidos e os ainda não ana
lisados, estão junto a Relatora
para serem liberados para Pau
ta de julgamento com vista ao
desdobramento da oitiva, sen
do de igual forma os Fase II.
• Estamos perto de consolidar
o que já socializamos há me
ses atrás, o efetivo reingresso
na própria elétrica ou em outro
Órgão da União, assim, pondo
ponto final a equivocada moti
vação gerencial em curso.

• Seguindo a luta como o con
quistado nesse momento, isto
é, o pagamento salarial no rein
gresso com vista a Portaria que
restabeleceu a anistia, agora,
em 17/08/10, em documento
Comunicado nº 01/2010, entre
gamos junto a Federação Na
cional dos Urbanitários - FNU a
Pauta dos Anistiados para ser
incorporada a Pauta Nacional
dos Eletricitários.
• Na última Reunião dos Anistia
dos de 30/07/10 os reingressa
dos Alana (Furnas), Afrânio e
Gedevaldo (Eletrobrás), exalta
ram o coletivo pelos reingres
sos, firmando que a luta não
termina no retorno, ao contrá
rio, o que devemos fazer é con
tinuar unido para essa nova
etapa da luta por direito.

NOTA
• Em Evento da Associação dos Aposentados da Interbrás reali
zado no Rio de Janeiro em 06/08/10 no Clube Naval - entre o
Presidente da CEI e outras autoridades - foi homenageado o
Representante dos Anistiados na CEI Pedro Paulo Nicácio Ferreira.

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.
- Além dessa contribui
ção mensal, verifique
também o nosso:

•

CALENDÁRIO DE
ATIVIDADE
 JAN/AGO Coleta de
roupa, agasalho e ali
mento não perecível.
 SET/NOV Brinquedo
e sexta básica natalina
- Tudo é distribuído
junto as Entidades
carentes e divulgado.

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.

•

MOVIMENTO

FRASE

OUTRAS LUTAS

“A sabedoria não nos
é dada. È preciso
descobri-la por nós
mesmos, depois de
uma viagem que
ninguém nos pode
poupar ou fazer
por nós.”

POLÍTICA
• O Mobilizar Para Avançar - MPA, Núcleo político PT das pessoas
que foram penalizadas pela filosofia política de Collor e FHC, firme
na construção de sua FRENTE POLITICA para ás eleições 2010 para
Dep. Federal e Estadual junto as principais Capitais, pontua, que, a
construção dessa FRENTE POLITICA passa no sentido que a estrela
que tem que brilhar é a do PT elegendo Dilma e sem perdermos
cadeiras no Parlamento, com isto tem que se canalizarem forças
para as canditaduras petistas que possam chegar, para que junto
com os aliados políticos Dilma possa governar.
- Assim, sem a política do achismo ou da vaidade, sim, evolutiva,
na próxima edição do Unergia o MPA divulgará as canditaduras.

ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL
AGORA É DILMA
PARA SEGUIR MUDANDO
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