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QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.
Sistema
Eletrobrás

Comissão Especial Interministerial
• No chamado recesso branco a
CEI manterá a sua atividade
normalmente.
• O instrumento de oitiva que
será realizado na semana que
vem em Recife, será de grande
relevância como foram de San
tos, Aracaju e Florianópolis,
com relação à Carta e Plano
Demissão Collor.
- O próximo será o Rio de Janei

ro de 09 a 13 de AGO e, de 30
de AGO a 03 de SET.
• Questionada pela CEI, a
ASTEC do MPO com vista ao
Parecer AGU nº 01/07, decli
nou da orientação em que o
Ministro do MPO não poderia
assinar Portaria de Habilitação
de Anistia no período pré-elei
toral, assim, as Portaria em co
mento seguem em publicação.

PROCESSO E A FUNDAMENTAÇÃO
• Continuamos registrando: processos de várias categorias
estão sendo ingressados na CEI sem sustentação de
fundamento 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 processo 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.
- A fundamentação de defesa - não formulário de Requeri
mento como estão ingressando - tem que ser construída de
forma individual, pela razão: o objeto da demissão, da anula
ção ou do indeferimento, não é igual para um ou para outro.
- Como faz há 19 anos a Unergia disponibilizam seu apoio
técnico para as categorias que estão com dificuldade para
executar esse trabalho, lembrando, 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 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 - habilitação para 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 ou Florianópolis, procure os
escritórios dos profissionais abaixo relacionados, 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. Taise Grazziotin Poletto - Rua Jerônimo
Coelho, 33 s/ 802 - Centro - Florianópolis - SC.

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
166
68
81
25
55

19
88
17
17
00
00

00
59
00
09
00
00

21
19
00
26
00
00

00
00
04
00
00
00

TOTAL

421

141

68

66

04

CEPEL
CHESF
ELETROBRAS
ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR
ELETROSUL

ALERTA GERAL

FECHAMENTO: 18h05m

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

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

• Visto destaque quadro Fase I
o impacto financeiro da elétrica
segue seu rito administrativo
no MPO, as demais, desdobra
uma definição de liberação jun
to a Holding, onde, continua
mos firma na busca de resulta
do, sendo, que, com relação a
Eletronuclear o assunto se des
dobra junto a mesma.

• Os processos das elétricas
indeferidos com recurso ingres
sado na CEI, as ainda não anali
sadas, pendentes em curso de
análise e o que trata o quadro
Fase II, estão junto a Relatora
para Pauta de julgamento, a
qual, como já divulgado, apon
tando ocorrer possivelmente
até o mês de agosto.

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 ali
mento 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.

•

NOTA
• Registramos e agradeçamos a motivação do Movimento dos
Anistiados da Vale do Rio Doce - MAV (Itabira, Mariana e Ouro
Preto - MG) em homenagear o Repr. dos Anistiados junto a CEI
Pedro Paulo Nicacio Ferreira, bem como, os demais Membros, em
reconhecimento da participação na luta do restabelecimento da
Anistia dos trabalhadores da CVRD, logo, o reingresso ao trabalho.

MOVIMENTO
OUTRAS LUTAS
SINDICAL
• Com vista na nova etapa de luta - reingresso - os anistiados de
vem se filiar ao Sindicato, com fins, não só de fortalecer ainda
mais a nossa Entidade sindical, bem como, continuar lutando por
direitos.
POLÍTICA
• O Mobilizar Para Avançar - MPA, núcleo político PT das pessoas
que foram penalizadas pela filosofia política de Collor e FHC,
continua firme na construção de sua FRENTE POLITICA para ás
eleições 2010 junto aos Estados, lembrando, ainda, que, essa
construção passa por candidaturas que possam efetivamente
chegar, pois o PT que é estrela e, é ela que tem que continuar
brilhando, até porque, essa eleição tem uma questão particular,
pois temos que pensar na continuidade dos trabalhos do
Presidente Luiz Inácio LULA da Silva, logo, elegendo Dilma e, não
permitir que a bancada de parlamentar petista diminua.
- Assim, com pé no chão, sem achismo e aventura, mas, sim,
com maturidade no tratamento da questão, que o MPA continua
firme no seu propósito político aqui em comento e, tão logo,
consolide o mesmo, o MPA irá divulgar as Candidaturas de Dep.
Federal e Estadual. FIQUE LIGADO!!!

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
“Qualquer pessoa
pode zangar-se. Isso
é fácil. O difícil é
zanga-se com a
pessoa certa, na hora
certa, pelo motivo
certo e da maneira
certar”

ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL
AGORA É DILMA
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