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QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

.
Sistema
Eletrobras

Comissão Especial Interministerial
• A CEI realizou seu primeiro
processo de oitiva (ouvir teste
munho) em Santos/SP nos dias
26 a 30/04/10. O próximo pro
cesso aponta para ocorrer em
Aracajú/SE nos dias 10 a 14/
05/10.
- Esse processo de atividade da
não interfere no processo de
análise junto à CEI.
• Todas as informações sobre
as atividades da CEI tais como:
Cronograma de Atividade (sen
do que o mesmo é uma estima
tiva de previsão), Ata de julga
mento

mento, Parecer AGU etc. e tal,
estão disponibilizadas para con
sultada no SITE DO SERVIDOR
link Anistia, página principal do
Ministério do Planejamento.
• Para atualizar o Perfil, tipo:
endereço, dados pessoais, pro
fissional, escolaridade pode ser
feito pelo endereço eletrônico:
cei@planejamento.gov.br. ou
pelo site do servidor.
• Continuamos registrando o
bravo trabalho da CEI na busca
da Cidadania dos trabalhadores
penalizados por Collor e FHC.

ALERTA GERAL
PROCESSO E A FUNDAMENTAÇÃO
• Continuamos registrando: processos de várias categorias
estão sendo ingressados na CEI sem sustentação de funda
mento 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 instruindo o processo para o julgamen
to, pois, o Parecer CGU nº 01/07 veio normatizar a Lei nº
8.878 e instruiu a execução do seu efeito, logo, o processo
do interessado tem que estar instrumentalizado para essa
normatização ou fica sem pai e mãe, logo, fora de objeto.
- Em suma, quem não ingressou com DEFESA COMPLEMENTAR, balizada no Parecer CGU e com vista ao objeto de
indeferimento ou anulador - eis a razão da maioria dos
indeferimentos – corrija isto então na FUNDAMENTAÇÃO de
DEFESA. E mais, a defesa é individual, pelo fato que o objeto
da demissão, da anulação ou do indeferimento, não é igual
para um ou para outro.
• Em nome da luta - como sempre fizemos há 19 anos,
estamos disponibilizando o nosso apoio técnico para os
Representantes das categorias que estão com dificuldade
para compreender e executar esse trabalho e, se há alguma
dificuldade para nos procurar, procurem então quem possa
contribuir nessa construção, mas, não levem ou deixem
permanecer esse quadro de indeferimento. Lembramos 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 entre em contato com quem esteja Coordenando esse
processo.

•

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
entrevistador para verificar se a situação de aprovação foi
mantida, isto é, o efetivo envio do Oficio para a CEI.

MOVIMENTO
OUTRAS LUTAS
SINDICAL
• Os anistiados que já reingressaram e os que estão prestes a
reingressar - ainda que venha ser cedido - devem se filiar ao
Sindicato, com fins, não só para fortalecer ainda mais a nossa
Entidade Sindical, bem como, dar continuidade a luta por direito.
POLÍTICA
• O MPA/RJ (Núcleo das pessoas prejudicadas no governo Collor e
FHC) continua firme na construção de uma plataforma de Federal/
Estadual que apóiem a luta, logo divulgaremos os nomes.

NOTA
 26/11/50 - 25/04/10: Luiz Jorge Vieira Carneiro - Anistiado/
Light. Nossos sentimentos aos familiares.

FECHAMENTO: 15h30m

PROJETO
TÔ CONTIGO

QUADRO DE PROCESSOS - FASE I
PROCESSO DE ANISTIA CONCEDIDA EM 94 E ANULADO POR COMISSÕES DE FHC

EMPRESAS

Q

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

CEPEL
• CHESF
ELETROBRAS
• ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR
• ELETROSUL
FURNAS
ITAIPU

• Informações c/ as Coordenações/Sindicatos. HAB – HABILITAÇÃO

04
REC - RECURSO

FASE II PROCESSO RETIDO EM MINISTÉRIO DESDE 93/94
CEPEL 01

ELETROBRAS 28

ELETRONUCLEAR 15

• Segundo o MME só em 30/04/
10, é que foi possível enviar os
impactos/enquadramentos para o
Planejamento, onde, seguirá o
seu rito administrativo para a
publicação de habilitação, isto é,
o efetivo reingresso.

FURNAS 10

Cepel o MME aponta acompanhar a posição da CEI,
bem como, na CEI, Itaipu
apontou pacificação e, co
mo as demais elétricas,
está
em
Pauta
de
julgamento em curso.

PARA REFLEXÃO ELETRICITÁRIA
• Infelizmente temos que utilizar desse espaço para tratar
assunto que não gostaríamos, mas, a insistência de política
gem e oportunismo não nos dá alternativa, pelo que segue:
• O setor elétrico RJ tem o seu foro aberto desde 1990 sem
interrupção e seus representantes são eleitos ou reeleitos por
eleição direta, acompanhando o calendário sindical dos Urba
nitários (SINTERGIA-RJ) e sempre encaminhando por aprova
ção da maioria, portanto, não dá para que anistiados intole
rantes ou descrentes continuem agindo de forma avulsa,
prejudicando o processo de reingresso do Coletivo em curso.
- O caminho foi ou é árduo, sim, mas, para todas as catego
rias também, portanto, não foi e não é privilégio do setor elé
trico qualquer dificuldade. Agora, piorar, isto é outra história.
- Logo, com a responsabilidade que nos é peculiar, vimos
outra vez nos dirigir aos anistiados que não estão autoriza
dos para tratar assuntos de interesse Coletivo, que, parem
com as incursões temperadas de vaidade e achismo, tais
como: uns iluminados fazem encaminhamento para que se
entregue documento na Holding e, outros, já dizem que é
para o Planejamento ou para o MME, quando, uma simples
consulta no foro saberia o que já foi e o que está sendo feito,
assim, evitaria mais transtorno junto ao Coletivo.
- Outra, basta da brincanagem como a ocorrida no primeiro
processo de reingresso no RJ, onde tivemos também que
administrar para não prejudicar ainda mais o Coletivo,
enquanto, os autores: assoviavam como se nada tivesse
acontecido; vinculavam que só iria reingressar situação Y1;
que haveria situação Y2 atrapalhando o reingresso; pilhavam
os desavisados e aplicando a política da farinha pouca.
- Ainda assim, administramos todas essas atitudes para que
dentro do menor tempo possível, pudéssemos consolidar o
interesse do Coletivo, onde, nesse momento, os impactos e
os enquadramentos das elétricas já saíram do MME para o
Planejamento para que 98% do Coletivo sejam reingressados
e, por força de rito processual da CEI, para outro momento
que já está em curso, garantimos as Pautas para análise e
para reversão conforme os quadros acima Fase I e Fase II
correspondendo os 2% restantes.
- Então, basta, não dá para perdemos mais tempo ficando
administrando esses malfadados atos, os quais, não são só
de quem os praticam, mas, também de quem os permitem.
• Estamos fazendo a nossa parte, agora, faça a sua também.
de um basta para essas atitudes. Vamos mudar essa agenda!

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 poli
tica 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
RESPEITA A SUA INTELIGÊNCIA

Peça o seu pelo:
gesteirol@ig.com.br, e
seja uma pessoa bem
informada e colabore
na divulgação.
•

FRASE
“Se existe uma
palavra para defenir
MÃE, à palavra é
AMOR”
• Feliz dia das Mães
que se anuncia, é o
nosso sincero desejo.

ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL
UMA MULHER P/ 2010
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