.. 


FNU/CUT
19 ANOS

..

..

UNERGIA
UNIÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DEMITIDOS E ANISTIADOS DE ENERGIA

Nº 002

QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.
Sistema
Eletrobrás

Comissão Especial Interministerial

PROJETO
TÔ CONTIGO

JULGAMENTOS MÊS JAN/10
DEFERIDOS

QUADRO DE PROCESSOS

INDEFERIDOS

19/01/10
. ELETROSUL ................. 02
. 27/01/09
. CODESP ...................... 01
. SERPRO ...................... 05
. .................................. 00
. .................................. 00
. .................................. 00
. .................................. 00
Total: 08
Total Geral: 68

FASE I

19/01/10
. CVRD ............................... 08
20/01/10
. CVRD ............................... 08

EMPRESAS

C/HAB

C/REC

S/REC

LIGHT

00
15
00
07
00
00

24
19
04
25
00
00

00
00
00
00
00
00

TOTAL

419

177

22

72

00

CHESF

Total: 20

ELETRONUCLEAR

ELETROBRAS
ELETRONORTE
ELETROSUL
FURNAS
ITAIPU

HAB - HABILITAÇÃO

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 brasileiros, que
firmarem apoio e manutenção da luta nos seus Estados, com vista
ao desdobramento na Câmara Federal.
- O objetivo dessa proposta é de dar visibilidade ao político que
verdadeiramente comprometeu seu mandato com essa luta.
- Até aqui o MPA dialogou com alguns articuladores políticos da
•
luta
na base de seus Estados, onde algumas candidaturas já
firmaram compromisso com a luta.
- Na medida em que for firmado mais nome na região abaixo
relacionada e/ou em nova região, iremos divulgando os nomes
dos mesmos. FIQUE LIGADO!!!
PRÉ-CANDITADURAS COMPROMETIDAS COM A LUTA
REGIÃO

FEDERAL

ESTADUAL

BA

.

.

DF

.

.

MG/ITABIRA

. Neilson/PP

.

PB

. Luiz Couto/PT

.

PA

. Paulo Rocha/PT

.

RJ

.

. Gilberto Palmares/PT

RS

.

.

SP

.

.

REC – RECURSO

Chesf/Eletronorte/Eletrosul - As informações junto a res
pectivas Coord. de base e/ou Sindicatos.
• Itaipu/Light - Análise não iniciado na CEI.
•

OUTRAS LUTAS
SINDICAL
• Os anistiados que já reingressaram com base do RJ, ainda que
possivelmente venham ser cedidos para outros Órgãos da União,
devem celebrar o ingresso junto ao SINTERGIA/RJ, afim, não só
em fortalecer o Sindicato, bem como, da continuidade do processo
de luta por direito.

COMUNICAÇÃO
. O boicote pela grande mídia ao Confecom veio revela o total
desprezo ás diretrizes do II PNDH e ao Estado Democrático.
- Despreza-se inteiramente a necessidade de Leis Federais e o que
assevera o Art. 22 da CF que reza sobre manifestação de
expressão, pensamento, etc.

INDEFERIDOS

19
132
07
19
00
00

. ABIM ............................... 01
. EMBRAPA ......................... 03
27/01/10

MEIO AMBIENTE
• O resultado do Encontro realizado em dezembro passado em
Copenhague poderia ter sido melhor, pois estão adiantando decisões para mais tarde que deveriam ser tomadas hoje.
- Mas, contudo houve um relativo avanço no que diz respeito ao
Brasil, onde o Presidente Lula por Decreto Presidencial vai tratar o
assunto, isto é, obrigando que as nossas indústrias passem a
produzirem com fito numa produção ecologicamente correta.

Q

S/HAB
CEPEL

MOVIMENTO

DEFERIDOS

38
152
68
81
25
55

27/01/10

• Em 02/02/10 a CEI formatou o seu Seminário de Estratégico de
Planejamento, com fito de dar uma maior dinâmica nos seus
trabalhos, visto, até, o Regimento Interno, o qual foi aprovado em
03/02/10. Assim, a CEI se prepara para os desafios finais de
análise a que se refere a temas que exigem uma maior complexi
dade, tais como: oitiva (ouvir testemunho), Fase II, reconsidera
ções, indeferidos etc e tal.

03/02/10

FECHAMENTO: 17h25m

QUADRO DE PROCESSOS
FASE II
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

•

Análise não iniciada na CEI

• No que trata sobre processos
com Portaria de Habilitação (rein
gresso) as informações pode ser
obtida na Reunião dos Anistia
dos, bem como, com os articula
dores dessa implementação jun
to ás empresas, que seguem:
- ELETROBRÁS: Delegado Sind.
SINTERGIA/RJ Jorge Vieira e o
Repr. da Associação dos Empre
gados da Eletrobrás - AEEL Pes
sanha.
- FURNAS: Coord. de base Alana
e o Repr. da Associação dos Empregados de Furnas ASEF Sérgio
Muniz.
• Na medida em que forem
publicadas as Portarias de habilitacão (reingresso) das demais
empresas elétricas com base no
RJ, iremos divulgando os articula

dores das respectivas empre
sãs
• Dos processos com Porta
rias de deferimento já publicado pela CEI, principalmen
te, processo vinculado ao
Plano Demissional, as elétricas por orientação da Holding ainda não liberaram o
enquadramento e o impacto
financeiro, visto, a provoca
ção técnica junto a AGU
sobre o tema, ou melhor, a
decisão da CEI.
- Estamos buscando situa
ções que venham desmontar
essa incompreensiva posição
da Holding, pois, não existe
justificativa para a mesma, a
não ser para postergar o rein
gresso dos trabalhadores.

A QUESTÃO
• Existe um trecho de um refrão de uma musica cristã antiga
que diz o seguinte: “Olho para a terra e vejo grande
multidão, homens andando e chorando, sem direção....”
- Vinte anos de existência dessa música, em 12/01/10, ficou
claro entender o que o autor inconscientemente queria dizer.
- O terremoto que assolou o Haiti, vai ficar gravado por muito
tempo na memória de milhões.
- A ONU já declarou que essa foi a maior de todas as
tragédias da história, morreram aproximadamente 117 mil
pessoas e milhões ficaram órfãos, sem lugar para morar, sem
água potável e sem alimento.
• A questão: Já pensou se nos fizéssemos parte desta estatís
tica?

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
ATIVIDADE
 JAN/AGO Coleta de
roupa, agasalho e alimento não perecível.
 SET/NOV Brinquedo
sexta básica natalina.
•

PLENO DA
UNERGIA
O Pleno da Unergia
se reuni 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,
fique
bem
informa
do(a) e colabore na
divulgação.

•

ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL
UMA MULHER PARA
2010

FRASE
“Pior que seja a
tempestade sobre o
barco da sua vida,
se Cristo estiver
dentro, o barco não
vai a pique”.
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