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QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.

ALERTA GERAL

.
Sistema
Eletrobrás

REQUERIMENTO E FUNDAMENTAÇÃO

QUADRO DE PROCESSO EM DESDOBRAMENTO - FASE I

• Continuamos registrando que
processos de várias categorias
foram ingressados na CEI sem
sustentação de fundamento pa
ra defesa contra o Ato anula
dor de Comissões de FHC e,
em função disso, estão sendo
indeferidos pela CEI e, o pior,
no recurso sobre esse indeferi
mento continua cometendo o
mesmo erro.
• No que trata processo pen
dente de analise em Ministério
desde 93/94, esses, na maioria
do ingresso estão apenas RE
QUERENTE A ANALISE DO PRO
CESSO, porém, não estão colo
cando prova fundamentadas ne
cessárias para a efetiva defesa.
- O Parecer CGU nº 01/07 veio
normatizar a Lei nº 8.878/94 e
balizou a execução do seu efei
to

to, com isto, TODOS OS RE
QUERIMENTOS E DEFESAS,
tem que ser ingressados na
CEI fundamentados com vista
a essa normatização ou fica
sem defesa, logo, será indeferi
do ou mantido o indeferimento
por esse fato.
- Mais ainda, a fundamentação
tem que ser individual, pela
simples razão: o objeto da de
missão, ou da anulação, ou do
indeferimento, são diferentes
de um para outro.
• A Unergia continua disponibili
zando seu apoio técnico para
colaborar com a categoria em
dificuldade para executar esse
trabalho e, sobre essa dificul
dade ainda, procure o Repr.
dos Anistiados Pedro Paulo N
Ferreira no seu Plantão na CEI.

• O interessado com a) anistia
concedida pela CEA/SAF/94, b)
anulada por Comissões de FHC
e c) ingressou com Requeri
mento junto a CEI fora do
prazo ora estabelecido pelo De
creto nº 5115/04 que foi até
30/11/04, logo, sendo indeferi
do por tempestividade e reside
na Praça do Rio de Janeiro,
Distrito Federal, Santos, Floria
nópolis ou Recife, procure os
escritórios dos profissionais
abaixo relacionados, com os
quais, realizamos um dialogo
técnico na construção de instru
ções jurídicas sobre o tema,
pontuamos, ainda, que: não
temos nenhum contrato com
os mesmos, apenas, estamos
colaborando com a luta de
quem precisa de um norte júri
dico

dico para tratar a questão.

REQUERIMENTO E INGRESSO DEPOIS DO PRAZO
. RJ  Dr. João Nascimento de
Souza - Av. Nilo Peçanha, 50
s/ 2703 - Ed. de Paoli - Rio de
Janeiro - RJ.
. DF  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) Adeil
de Alves Lima e Taise Grazzio
tin Poletto - Rua Jerônimo
Coelho, 33/802 - Centro Florianópolis - SC.
. Recife  Dr. Francisco Bizerra
Rufino - Rua do Riachuelo,
105 - s/916 C - Boa Viagem Recife - PE.

MOVIMENTO
OUTRAS LUTAS


PROJETO
TÔ CONTIGO

PROCESSO DE ANISTIA CONCEDIDA EM 94/95 E ANULADO POR FHC

EMPRESAS

DEFERIDOS

Q

INDEFERIDOS

S/HAB

C/HAB

C/REC

S/REC

LIGHT

40
166
68
81
25
55

19
71
20
13
00
00

00
76
00
10
00
00

21
19
00
26
00
00

00
00
04
00
00
00

TOTAL

421

123

86

66

04

CEPEL
CHESF
ELETROBRAS
ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR
ELETROSUL
FURNAS
ITAIPU

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

• Em 20/10/10 foi publicada mais uma Portaria de Habilitação reingresso - sendo de Furnas, assim, esses, seguem seu rito admi
nistrativo no Ministério do Planejamento - MPO, como os demais
processos até aqui deferidos das elétricas da Fase I.
- Os processos das mesmas ainda não analisados e os Recursos,
estão na Relatoria (setor da AGU na CEI) para liberação de Pauta.
QUADRO DE PROCESSO EM DESDOBRAMENTO - FASE II
PROCESSO PENDENTE DE ANALISE EM MINISTÉRIO DESDE 93/94

EMPRESAS

CEPEL
LIGHT
ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR
FURNAS
TOTAL

Q

DEFERIDOS

INDEFERIDOS

S/HAB

S/HAB

C/REC

S/REC

01
01
28
15
10

00
00
00
03
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

55

03

00

00

00

• Enquanto é dado prosseguimento na Pauta das elétricas Fase II,
em 05/10/10 já teve 03 da Eletronuclear deferido, que segue o
seu rito administrativo no MPO como os das elétricas da Fase I.
• Os reingressados continuam
• A Eletrobrás para enquadrar
se organizando junto ao Jorge
o reingressado ao Plano de
Vieira para contribuírem com
Carreira e Remuneração/PCR,
uma cota para manutenção da
criou 03 critérios: que a época
luta visto aos que ainda não
da demissão o mesmo tinha
reingressaram, bem como, rea
nível médio, superior ou mais
lizando a filiação sindical pela
de 17 anos de empresa.
manutenção e a afirmação da
- Mais detalhes com os sindi
continuidade da luta.
calistas Jorge Vieira/Pessanha.

POLITICA

•

03/11/10

FECHAMENTO: 14h10m

Registramos a disponibi
lidade das pessoas que
dentro das suas possibili
dades colaboram com o
nosso projeto de luta,
ressaltando que essa con
tribuição passa ser reco
lhida na Reunião da últi
ma sexta de cada mês.
- Além dessa contribui
ção, verifique o nosso:
CALENDÁRIO DE
ATIVIDADE
 JAN/AGO Coleta de
roupa, agasalho e alimen
to não perecível.
 SET/NOV Brinquedo e
sexta básica natalina.
•

REUNIÃO DOS
DEMITIDOS
ANISTIADOS
REINGRESSADOS
Marechal Floriano 199,
7º andar - 18h - Centro
RJ - Última sexta do mês

•

INFORMATIVO
UNERGIA
RESPEITA SUA INTELIGÊNCIA

Peça o seu pelo:
gesteirol@ig.com.br
e
fique uma pessoa mais
informada e colabore na
divulgação do mesmo

•

FRASE
Em qualquer direção
que percorras a alma,
nunca
tropeçarás
em
seus limites.

•

REGISTRO
O mundo assistiu o mai
or acidente ocorrido na
mineração, onde tudo
parecia que não teria um
final feliz para os 33 mi
neiros que ficaram soter
rados a 622 metros.
- Esse acidente fez o mun
do acreditar em milagre.
- O resultado positivo des
se resgate depois de 69
dias de luta contra a
morte, nos traz duas li
ções: uma da perseveran
ça dos mineiros na luta
pela vida e, a outra, a
união de todos os envolvi
dos nesse ramo de ativi
dade, isto é, tanto do
Chile e de outros Paises,
onde, pela força da união
buscaram uma resposta
rápida abaixo do tempo
previsto e construíram pa
ra o sucesso do resgate a
Cápsula Fênix 2.

•

• O Mobilizar Para Avançar - MPA (Núcleo das pessoas
filiadas ao PT que foram penalizadas pela Motivação política
de Collor e FHC), com o resultado final das eleições 2010
(Dilma Presidenta), o MPA sai fortalecido desse processo,
onde, o grande vitorioso foi o Projeto Democrático Popular,
hoje, conduzido pelo PT de LULA, que indicou uma mulher
para o Governo central, a qual, foi eleita por voto direto à
primeira mulher Presidente do Brasil. A luta continua.

Comissão Especial Interministerial
• Seguindo o seu processo de
oitiva - ouvir testemunho - a
CEI está preparando não só
essa construção para ocorrer
em Brasília, bem como, a sua
prestação de contas.

- Portanto, quem precisa utili
zar-se desse expediente para
defesa, deve ficar atento.
• A CEI segue seus trabalhos e
visto sua demanda de análise,
a mesma aponta prorrogação.

OPINIÃO

NOTA

• O STF manteve decisão de TRE que cassou canditado ficha
suja. A decisão de TRE foi bem antes das eleições. A decisão
do STF foi depois e, o mesmo, teve muito tempo para decidir
antes e não fez, com isto, acabou cassando os eleitores.

• É com grande satisfação que pontuamos o percentual de
95% dos até aqui reingressados que já se filiaram ao Sindica
to SINTERGIA/RJ.
- Essa filiação se traduz efetivamente em uma atitude de
ativista olhando a luta pela frente, não pelo retrovisor.
- A busca da nossa Cidadania está vinculada a incansável luta
pelo cumprimento dos efeitos da anistia Lei 8.878/94, a qual,
como da ativa, se desdobra na base sindical, onde os traba
lhadores se organizam na luta por reinvidicações.
• Reflexão: talvez se estivéssemos unidos nos anos 90 organizados sindicalmente - não seriemos tão facilmente cas
sado dos nossos postos de trabalho da maneira que fomos.

ELEIÇÕES UNERGIA
• A Coordenação Eleitoral seguindo o calendário da Unergia
realizara no dia 26/11/10 - 18h - Rua Marechal Floriano nº
199/7 - Centro - RJ, junto ao Auditório do Sindicato Sinter
gia, a alteração no Estatuto e as Eleições para o novo Triênio,
assim, firmando e fortalecendo o processo democrático.
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