.. . 


.

FNU/CUT
19 ANOS

..

..

UNERGIA
UNIÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DEMITIDOS E ANISTIADOS DE ENERGIA

Nº 004

31/03/10

.

QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.
Sistema
Eletrobrás

Comissão Especial Interministerial
• Em 08/04/10 das 09h ás
12hs a CEI estará realizando
mais uma prestação de contas,
o Evento será realizado no
Auditório do Ministério das
Minas e Energia - MME, localizado na Esplanada dos Ministé
rios - Bloco “U” sub/solo - Bra
sília - DF.
• Para assegurar a manutenção
política da CEI, os Membros do
Pleno da mesma se reuniram
em 17/03/10 com o atual Presi
dente da Comissão dos Direitos
Humanos da Câmara Federal, a
Senhora Iriny Lopes, Deputada
Federal pelo Partido dos Traba
lhadores de Espírito Santo, na
verdade, no caso da Deputada
é uma recondução a essa outra
Comissão de luta.
• As instruções para implemen
tação da oitiva (testemunho)
quando for julgado necessário
para analise de processo, já
estão formadas, apontando pra
iniciar esse julgamento em San
tos junto a Companhia Docas

de Santos.
• Todas as informações sobre
as atividades da CEI tais como:
Cronograma de Atividade (sen
do que o mesmo é uma estimativa de previsão), Ata de
julgamento, Parecer AGU etc e
tal, estão disponibilizadas para
consultada no SITE DO SERVI
DOR link Anistia, na página
principal do Ministério do Plane
jamento.
• Para atualizar endereço, dados pessoais, profissional, esco
laridade, na dificuldade de rea
lizar rotina pelo link do Servi
dor, pode executar essa atua
lização pelo endereço eletroni
co: cei@planejamento.gov.br.
• A CEI prossegue no seu
trabalho e atinge o seu pico
máximo, isto é, está no inicio
do fim da sua atividade visto
aos instrumentos que até aqui
balizam a mesma.
- E aqui queremos já de forma
antecipada, reconhecer o eficaz
trabalho dessa Comissão.

PROCESSO E A FUNDAMENTAÇÃO

FECHAMENTO: 20h38m

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
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

CEPEL
ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR

DEFERIDOS

Q

01
28
15
10

INDEFERIDOS

S/HAB

C/HAB

C/REC

S/REC

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

FURNAS
• Registramos mais uma vez: processos de várias categorias estão
TOTAL
54
00
00
00
00
sendo ingressados na CEI sem sustentação de fundamento de
defesa contra o Ato que anulou ou indeferiu a Anistia. Uns relatam
a demissão é outros com fundamentação sem objeto. Com esse • A Coordenadora Fátima, Marlene e o Coordenador Pedro Paulo,
quadro de ingresso será mantida a anulação e/ou indeferimento.
em conjunto com os Sindicalistas Jorge Vieira e Pessanha, realiza
ram em 31/03/10 uma Reunião junto a Holding Eletrobrás com o
MOVIMENTO
Dr. Rodrigo Madeira e o Dr. Mauricio - entre vários assuntos discu
OUTRAS LUTAS
tidos sobre o desdobramento do setor elétrico com vista ao Pare
MEIO AMBIENTE
cer CGU em resposta a Holding - o Dr. Rodrigo Madeira firmou que
• Diz uma canção que o Sertão vai virar mar, mas o que estamos estaria encaminhando já no inicio de abril para o Planejamento os
assistindo é a caatinga virando, sim, um mar de areia.
impactos financeiros e os enquadramentos das elétricas com pro
- É preciso que seja substituído o carvão vegetal como fonte de cessos já deferidos, exceto Cepel por razão de questionamento
energia, pois, que, temos as seguintes fontes a serem utilizadas: da empresa, já a Eletronuclear a CEI não pediu o enquadramento
hidráulica, fóssil, solar, nuclear, eólica, biomassa, geotérmica e e o impacto, vista ao resultado dos demais que estão julgamento.
gravitacional.
• Todos os processos Fase I e II das elétricas estão em Pauta para
- Já passou da hora de se buscar o carvão vegetal por desmata julgamento junto a CEI, exceto Itaipu por visto da Relatora.
mento selvagem (queimada) para fonte de energia, isto, além de
estar destruindo a nossa flora e o clico de vida ali existente, como
OPINIÃO
também a defesa do globo terrestre com a emissão de gases.
• O debate sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos tem
• Em 22/03/10 foi comemorado o Dia da Água. O que você tem
sido por forte tom. O pico vai ao máximo quando o tema é a
feito para preservá-la? Fale com a ONU no www.onuverde.org.br
Anistia do âmbito do Ministério da Justiça e a Comissão
SINDICAL
Nacional da Verdade. O descontentamento das Forças
• Visto a nova etapa da luta já anunciada, os anistiados que já
Armadas, do Presidente do Superior Tribunal Militar, bem
reingressaram com base no RJ - ainda que possivelmente venha
como, do Ministro da Defesa, seguido, por artigo judiciário,
ser cedido - devem se filiar ao Sindicato, com fins, não só para
todos, defendem que a Lei de Anistia foi recíproca e, agora,
fortalecer ainda mais a nossa Entidade Sindical, bem como, dar
rediscutir a questão pode ferir direito adquirido, assim,
•
continuidade
ao processo de luta por direito.
atacam organizações Civis de Direitos Humanos e a OAB.
• Visto que o reingresso do anistiado eletricitário já iniciou • Em nossa opinião: não se deve defender o revanchismo sob
apenas estamos tratando assuntos pontuais para termina esse
qualquer sorte, porém, esse não é o quadro que o Plano
processo, bem como, com relação a outras categorias - a Unergia
Nacional apresenta, tão pouco, de caçar bruxas.
esta em ordem regressiva da sua contribuição de mais de 18 anos
- Querer saber e/ou tirar de baixo do tapete possíveis
para essa incansável luta pelo cumprimento da Lei nº 8878/94,
atrocidades ocorridas durante o Regime Militar, não se trata
pois, com o efetivo reingresso - ainda que cedido - todos passam
de revanche ou levantar defunto, sim, prestar conta a nossa
ser da ativa e, luta da ativa quem organiza e o Sindicato. Filia-se.
História e preservar a Memória política para as nossas futuras
gerações.
POLÍTICA
- Garantir a Memória é impedir que erros se repitam, pois, se
• O Mobilizar Para Avançar - MPA (Núcleo das pessoas que foram
não fosse a Memória da História, hoje, se iria acreditar que o
prejudicadas pela política do governo Collor e FHC, filiadas ao PT/
Holocausto de Hitler não aconteceu como anda dizendo por ai
RJ), continua firme na construção da proposta de uma plataforma
um Chefe de Estado estrangeiro, bem como, a bomba atômi
interpartidária nos Estados de candidaturas de Dep. Federal/ Esta
ca de Hiroshima aonde se evaporou instantaneamente mais
dual em 2010 que firmem a manutenção da luta. FIQUE LIGADO!!
de 200.000 japoneses e, a terrível tragédia ocorrida em New
York em 08 de maio de 1857 onde 230 mulheres operárias
NOTA
que reivindicavam direitos foram trancadas na fabrica e
morrem queimadas e, a Memória da História registrou esse
 21/10/54 - 28/02/10: João Henrique Loiola do Nascimento
dia símbolo de luta como o Dia Internacional da Mulher.
- Anistiado/Eletrobrás. Nossos sentimentos aos familiares.

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
“O sucesso chega para
aqueles que tem
certeza do sucesso e,
conseqüentemente,
caminha na direção
do mesmo”
” Fazer política com o
fígado é errar muito
mais nas decisões”

ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL
UMA MULHER P/ 2010
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