.. ..

...

.

..

.

UNERGIA

20 ANOS
N. 014

12/08/11

FECHAMENTO: 13h:15m

PROJETO
TÔ CONTIGO

FNU/CUT

19 ANOS

União Nacional dos Trabalhadores Demitidos e Anistiados de Energia
QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

Editorial

Sistema
Eletrobras
.

ISRAEL E GAZA DO BRASIL
• A reação para marcar a diferença diante de pessoas diferentes,
que seja por: níveis sociais, culturais, o medo diante do desconheci
do ou do estrangeiro, se chama racismo, o qual é um mal quase
genético.
- O Brasil, comparado com os europeus e o comunitarismo ou conví
vio social separado dos estadunidenses, não há dúvida que é o país
exemplo de integração e miscigenação, ainda, que exista no Brasil
uma latente segregação e/ou uma sociedade apartheid em termos
de classe social, situação que felizmente vem mudando nesses
últimos anos.
- Em suma, infelizmente, não são de hoje as lutas envolvendo ISRAE
LENSES e PALESTINOS. Naquela região, toda vez surge a esperança
de PAZ, um lado ou outro, adiam essa esperança, que seja por aten
tos ou por implementações de colônias.
- Assim, diante das vocações incendiárias de uns tantos, gostaria de
propor que adotemos a ação de bombeiro, para se evitar uma dano
sa exportação de conflito. Digo isto com visto as assustadoras
mensagens que circulam na internet aqui no Brasil relacionadas ao
confronto ISRAEL e HAMAS.
- Não podemos permitir e nem alimentar as invocações incendiárias.
Assim, estaremos colaborando para impedir que tudo se embrase e
se transforme num Armagedon. Na maioria das mensagens existe
uma visão maqueista da situação.
- Concluindo: se nesse momento, dia, não há possibilidade de PAZ
naquela região, não vamos destruir ou até mesmo impossibilitar o
momento do dia de amanhã.

Anistiado Que Não Ingressou ou
Ingressou Fora do Prazo na CEI
• A pessoa com (1) anistia concedida pela CEA/SAF/94; (2) anulada
por Comissões de FHC e (3) ingressou ou não com Requerimento
junto a CEI fora do prazo do Decreto nº 5115/04 que foi até
30/11/04, logo, vai ou foi indeferido na CEI por está fora desse prazo
em comento, procure os profissionais abaixo relacionados, os quais
tivemos um diálogo técnico para tratar esse indeferimento administra
tivo. Pontuamos que: (a) o remédio é rápido e (b) não temos contra
to com os profissionais em questão, apenas, é mais uma colaboração
para a luta, agora, com quem precisa de um norte jurídico para tratar
essa questão administrativa, ou melhor, rito administrativo.

Indeferimento CEI no Retorno ou
no Processo em Função de Ter
Ocorrido os Mesmos na Justiça
• Quem está sendo indeferido o retorno em função do mesmo já ter
ocorrido judicialmente ou indeferido em função do indeferimento na
justiça, a pessoa, enquanto aguarda o comunicado (Notificação) da
CEI para produzir defesa, deve requerer uma cópia do processo por
ela julgado (CEI) e se dirija primeiro ao seu advogado do processo
da justiça, pois, se trata de questão técnica a ser tratada, SALVO, se
o julgamento da justiça tenha sido com Mérito. Não sendo essa
situação (Mérito) e na dificuldade do seu advogado sobre a questão,
se dirija também aos escritórios abaixo relacionados.
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ATENÇÃO

• Visto a conclusão da obra ocorrida no Sindicato SIN
TEGIA/RJ, a Reunião dos Demitidos e Anistiados de
toda última sexta de cada mês retorna ao Sindicato
sendo no 10º andar. Conferindo local e horário da Reunião em
comento, é o que segue: Rua Marechal Floriano 199/10º - às
18 horas - Centro - RJ - toda última sexta de cada mês.

AME AS PESSOAS E USE AS COISAS

ANISTIA CONCEDIDA PELA CEA/SAF/94 E ANULADO POR FHC
EMPRESAS
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CEPEL
CHESF
ELETROBRAS
ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR
ELETROSUL
FURNAS

Chesf/Eletronorte/Eletrosul: Informação com a respectiva Coord/Sindicato

MANDADO DE SEGURANÇA - MS 06: DEFERIDOS 03 - INDEFERIDO

FASE II - QUADRO EM DESDOBRAMENTO
PROCESSO PENDENTE DE ANÁLISE EM MINISTÉRIO DESDE 93/94
EMPRESAS
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FURNAS
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O Projeto Tô Contigo re
gistra a disponibilidade das
pessoas que dentro da sua
possibilidade vem colaboran
do financeiramente com a
manutenção da luta pelo
cumprimento da Lei 8878/
94, destacamos, a contribui
ção não é obrigatória.
-.Além dessa disponibilidade
de luta, verifique o nosso:
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FASE I - QUADRO EM DESDOBRAMENTO
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CALENDÁRIO DE
ATIVIDADE
 JAN/AGO Coleta de agasa
lho, alimento não perecível.
 SET/NOV Brinquedo, rou
pa e calçado infantil.
 O reingressado AFRÂNIO
vem recolhendo um ticket
refeição mês que será trans
formado no fim do ano em
cestas básicas a ser oferta
das a um trabalho social.

REUNIÃO DOS
DEMITIDOS E
ANISTIADOS
Toda última sexta de cada
mês. Local: Rua Marechal
Floriano 199, 10º andar 18h - Centro - RJ.

•

INFORMATIVO
UNERGIA

PROCESSOS DAS ELÉTRICAS
• Da Fase I, II e Pedido de Reconsideração, seguem Pauta
de julgamento junto a CEI.
ELETRONUCLEAR
● O DRH da empresa prossegue no preparo dos processos
dos mais recentes deferidos na CEI, registramos, os interes
sados devem atualizar seu endereço junto à empresa, para
tanto, procurem o representante sindical Pereirinha, ou sua
respectiva coordenação de base.
● Ficam CONVOCADOS os já deferidos na CEI para Reunião
às 18hs do dia 26/08/11 no Auditório do Sintergia (Av. Mare
chal Floriano, 199/10º), para tomar conhecimento dos des
dobramentos em curso junto a Eletronuclear.
CEPEL, ITAIPU e LIGHT
● A questão sobre o vínculo com a União segue em desdo
bramento para pacificação do tema junto a Consultoria Ge
ral da União - CGU.

MOVIMENTO

RESPEITA SUA INTELIGÊNCIA

Envie seu e-mail para
gesteirol@ig.com.br peça o
envio do Informativo Uner
gia e colabore na divulga
ção do mesmo.
•

TESES QUE
PONTUAM OS
JULGAMENTOS CEI
Peça no endereço eletrôni
co gesteirol@ig.com.br ou
na Unergia, as Teses p/ DE
FESA COMPLEMENTAR no
INDEFERIMENTO CEI ou na
JUSTIÇA ou p/ tomar conhe
cimento desses fatos.
•

OUTRAS LUTAS


TESES ESPECÍFICAS

PARLAMENTO/RJ
• Mesmo quando estava no período de recesso na ALERJ, o
Dep. Estadual GILBERTO PALMARES marcou mais um gol de pla
ca, agora, ao averiguar e formalizar denuncia da irregularidade
no que trata o bilhete Único, quando, ele foi descontado em
R$5,00 ao invés de R$4,40 na linha Vila Isabel x Niterói.

CEI e a LEI nº 8878/94,
CVRD, ESCELSA, ITAIPU,
FAS,
FIOCRUZ,
LIGHT,
LLOYD e INTERBRAS LIQUI
DAÇÃO.

PROJETO 5030 (atual PLS 372/08)
• Quando aprovado abrirá um prazo para REQUERER a Anistia.
Serão os mesmos critérios estabelecidos pelo Parecer AGU/CGU
nº 001/07 que normatizou a Lei nº 8878/94, logo, os interessa
dos(as) desde já devem se organizar para tal fato, principalmen
te sobre Requerimento, Fundamentação e quem já realizou in
gresso junto a Administração. Obs.: a) tramita no Congresso e,
b) quando aprovado será editado Decreto regulamentando e
apontando aonde irá ser tratada a questão.

COMISSÃO ESPECIAL - CEI
“VEJA TODAS AS ATIVIDADES DA CEI NA PÁGINA PRINCIPAL DO MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO NO SITE DO SERVIDOR LINK ANISTIA”

.

• No último dia 10 (requerido
por advogado) foi realizada a
sustentação oral para os demiti
dos interessados da CDRJ.

• Nos dias 16, 17 e 18 próxi
mo em Belo Horizonte será
realizado o Evento de oitiva
(ouvir testemunho).



TESES PARA TODAS AS
CATEGORIAS
.Carta

de Demissão Collor
Demissional Collor
 Processo Pendente de Aná
lise Desde 93/94
Indeferimento
CEI visto
do mesmo ter ocorrido na
Justiça.
Indeferimento CEI no re
torno visto do mesmo ter
ocorrido na Justiça.
Pedido de Demissão e a
Rescisão de Contrato.
Obs.: Outros documentos
citados no Unergia também
podem ser pedidos da mes
ma forma.
.Plano
.
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