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União Nacional dos Trabalhadores Demitidos e Anistiados de Energia

MOVIMENTO

QUE A FORÇA MOTRIZ CONTINUE ORIENTANDO NOSSO RUMO

ELÉTRICO
. SISTEMA
PROCESSOS JUNTO A CEI

O U T R A S L U T A S 

NOVO PRAZO PRA REQUERER ANISTIA 8878 (FASE III)
• O Projeto 082/12 que vem rea

to de Anistia 8878, a luta desdo
bri novo prazo para requerimen bra junto ao Congresso Nacional.
.
NÚCLEO PT MOBILIZAR PARA AVANÇAR - MPA
• Filie-se ao PT : www.pt.org.br pela política Collor/FHC) indique
- No Rio, p/ fazer parte do MPA na ficha de filiação. • MPA apóia o
(Núcleo da pessoa prejudicada Projeto BNDES Economia Solidária.
.
SECRETARIA ESTADUAL SINDICAL PT/RJ
• ANISTIADO filiado ou não ao
PT/RJ e queira fortalecer a luta
sobre ANISTIA, o Membro da
Executiva da Secretaria Sindical
Pedro Paulo N Ferreira lhe CON
VIDA p/ Encontro dia 26/10/12 17h no Auditório do Sintergia na

UTILIDADE PÚBLICA
• Se você foi multado pelo mes

mo motivo nos últimos 12 me
ses, não precisa pagar a multa.
- Vá ao DETRAN e peça o formu
lario para converter a infração
em advertência com base no
Art. 267 do CTB.

Marechal Floriano 196/10 Centro
RJ, p/ construímos uma Agenda.
• O trabalho entre Pedro Paulo e
Dir Jadir CUT/RJ p/ Plantão sobre
Anistia 8632, 8878 e 10559, o
Anistiado Gilson Carvalho do BC
também DISPONIBILIZOU o conheci
mento técnico para o Evento.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

AME AS PESSOAS E USE AS COISAS
• O Projeto Tô Contigo registra a

(FASE I) - QUADRO EM DESDOBRAMENTO
= ANISTIA CONCEDIDA PELA CEA/SAF/94 E ANULADO POR FHC =
EMPRESA
CEPEL
CHESF
ELETROBRAS
ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR
ELETROSUL
FURNAS
ITAIPU
LIGHT

Q
40
171
68
81
25
55

DEFERIDO
19
152
43
44
00
00

INDEFERIDO
21
19
09
35
00
08

RECURSO
21
19
06
35
00
05

TOTAL

440

258

92

86

CHESF/ELETRONORTE/ELETROSUL
• Por não ocorrer repasse de informações, as mesmas devem ser obti
das com a respectiva coordenação de base e/ou Sindicato.
MANDADO DE SEGURANÇA – MS RJ
CHESF: 01 ELETROBRAS: 10
ELETRONUCLEAR: 07
FURNAS: 05

(FASE II) - QUADRO EM DESDOBRAMENTO
• O Rei esta no campo: Escolha
= PROCESSO PENDENTE DE ANALISE DESDE 1993/1994 =
um local que preste serviço volun
tário e colabore na manutenção
EMPRESA
Q
DEFERIDO
INDEFERIDO
RECURSO
da obra. A sociedade começa mu
CEPEL
01
01
00
00
dar na sua atitude. Ser voluntário
ELETROBRAS
29
06
00
00
BRASIL
faz bem também à saúde. Quem
ELETRONUCLEAR
19
13
04
04
• 07 de setembro comemoramos ajuda fatalmente será ajudado.
FURNAS
10
07
00
00
o CIVISMO, o amor a PATRIA, o • Visto Calendário de Atividade do
LIGHT
01
00
00
00
TOTAL
60
27
04
04
amor ao continente B R A S I L.
PROJETO TÔ CONTIGO, em 28/0
9/12 os Anistiados Antonio Carlos • Os processos das ELÉTRICAS Fases I, II e Pedido de Reconsi
NOVA AFRICA
• 16 de setembro Independência e Pedro Paulo entregaram a cola deração (Oitiva) seguem Pauta junto a CEI, aonde, a Pauta do
de Papua - GUINÉ, a Nova África boração em vestuário para o Pro Rio de Janeiro prossegue o seu curso de Deliberações CEI.
jeto em questão.
em plena transformação.
• No amparo da Pauta de Resolução 001/12, nesse primeiro mo
mento sobre enquadramento do reingressado (Unergia 013/12),
REGISTRO
os coord. Unergia Fátima/Pedro Paulo em 12/09/12 realizaram na
ELETRONUCLEAR Reunião com os reingressados e, para 02/10/12,
I - No dia 29 de setembro que se anuncia, vai fazer 20 ANOS
ficou apontado uma Reunião com a GRH Ignácia e pares, para
do IMPEACHMENT do ex-presidente COLLOR em função das tan
balizamento desse assunto (enquadramento) entre outros.
tas denúncias e evidências e antes ainda das manifestações de
• ELETROBRAS – No dia 26/09/12 com base na construção da
rua, o Congresso, ainda que diante renuncia, cassa o Collor, o
AGENDA sobre o tema enquadramento, o Diretor Sintergia Jorge
qual, por filosofia política do seu governo demitiu mais de 120
Vieira e o coord. Pedro Paulo - em desdobramento - realizaram a
mil trabalhadores. Veja detalhe do impeachment no anexo.
primeira rodada de Reunião com o GRH Eliomar.
II - Repúdio ao longa-metragem sobre MAOMÉ, filme considera
• FURNAS - estamos no aguardo da reestruturação da Diretoria p/
do anti-islâmico. Ainda que a liberdade de expressão sempre,
dar continuidade a construção da AGENDA sobre enquadramento.
entretanto, intolerância jamais. E aqui, para algumas pessoas o
• CEPEL - com a já afirmativa CEI e os últimos acontecimentos, a
difícil não é viver preza, sim, ter liberdade e saber usa-la.
coord. Unergia Marlene/Pedro Paulo estão no aguardo da evolução
III – 23/10/12 no RJ será inaugurado Memorial sobre o genoci
dos desdobramentos para as efetivas implementações.
dio
que vitimou 6 milhões de judeus e outras milhares minorias.
•
• ITAIPU e LIGHT - o que trata sobre questionamentos TÉCNICOS
- Um chefe de Estado estrangeiro fala por ai que HOLOCAUSTO
e progressão para a analise na CEI, até o momento, não ocorreu e
não existiu, logo, a Memória de uma História é muito importan
estamos na busca de uma alteração, para viabilizar o quadro.
te, pois que, com ela (Memória) se evita outro acontecimento.
IV - As 09h11min do dia 11 de setembro de 2001 uns dos 04
aviões atingia uma das torres gêmeas nos ESTADOS UNIDOS
no atentado terrorista com 3000 mortes, onde ficou marcado
como o fim de um ciclo e o inicio de um novo Marco Zero para a
vida dos americanos e, não tão pouco, para a vida no mundo.

CONFRATERNIZAÇÃO 2012
• Estão recolhendo contribuições para realização do Evento, que

será realizado na primeira quinzena de dezembro: ALANA por
Furnas - FÁTIMA pela Eletronuclear - MARLENE pelo Cepel e
ROBERTINHO pela Eletrobras e, por ITAIPU, LIGHT ou de outras
empresas não elétricas, direto com o Coordenador Unergia.

NOTA
● Mais uma vez, eu, o Anistiado Pedro Paulo N Ferreira venho

esclarecer a respeito de CANDIDATURA, pelo que segue: Há
tempos venho agradecendo a lembrança do meu nome, mas,
como venho firmando, temos ainda muita luta 8878 em curso,
assim, não há porque se falar nisso e, na oportunidade, esclare
ço que o candidato a Vereador Pedro Paulo pela Capital, não
sou eu e, visto a semelhança física, não é meu parente.
- Assim, ainda que eu já esteja deferido junto a CEI e der a
SATISFAÇÃO de ter participado, até aqui, diretamente no retor
no da Cidadania de mais de 17 mil reingressados, não abando
nei nada e estamos juntos na luta, portanto, não se desmobili
zem e, não dêem ouvido à politicagem, tão pouco, aos malfada
dos pássaros Chupim dessa incansável luta.

• ATENÇÃO: (A) foi anunciado o processo de enxugamento no
SISTEMA ELÉTRICO. É preciso que os REINGRESSADOS estejam
mobilizados pra esse enfrentamento, logo, não deixe de participar
das Reuniões 8878. Não estamos espalhando terror, apenas,
pontuando que: I - a carência p/ que a Administração possa rever
seu Ato é de 5 anos e, II - a luta continua. (B) fica CONVOCADO,
nesse momento, para Reunião dia 26/10/12 todo o reingressado
que esteja com salário nas elétricas abaixo de R$ 3.000,00.

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO
COMISSÃO ESPECIAL - CEI
= MAIS DE 17 MIL PROCESSOS JÁ ANALISADOS =

• Você que já foi ou vem sendo deferido pela CEI veja no Informa
tivo Unergia 013/12 alguns procedimentos que você pode fazer
para viabilizar o processo de LOCAÇÃO, ou seja, o reingresso.
• Fica disponibilizado na página principal do Ministério do Planeja
mento no site do SERVIDOR link ANISTIA todas as atividades e
decisões da CEI e, para consulta de processo, o link CPROD.
• Para viabilizar o processo da busca de LOCAÇÃO do DEFERIDO
no caso de reingresso com concessão, atualize seu Currículo junto
a CEI: cei.srt.mp@planejamento.gov.br.

ENCAMINHAMENTOS
• PED DE RECONSIDERAÇÃO: O QUE FAZER NO INDEFERIMENTO CEI.
• ANISTIA DE 1994: ANULADA POR FHC E PERDEU O PRAZO NA CEI.
• PENDENTE DE ANÁLISE 1993/1994: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO.
(VEJA OS ENCAMINHAMENTOS NO INFORMATIVO UNERGIA 012/12)

disponibilidade das pessoas que
dentro da sua possibilidade vem
colaborar financeiramente com
a manutenção da luta pelo cumprimento da Lei 8878, destaca
mos, a contribuição não é obriga
tória.
- Além dessa disponibilidade de
luta, verifique também o nosso
Calendário de Atividades
 AGO/NOV Coleta de cobertor

e agasalho de frio.
 SET/NOV Brinquedo, roupa e

calçado infantil.
Obs.: Os objetos podem ser en
tregue nas Reuniões dos traba
lhadores 8878/94.

REUNIÃO DOS
TRABALHADORES
LEI Nº 8878/94
• Toda última sexta de cada
mês. Local: Rua Marechal Floria
no, 199/10º andar - 18hs Centro - RJ.

INFORMATIVO
UNERGIA
RESPEITA SUA INTELIGÊNCIA
• Via e-mail gesteirol@ig.com.br

peça o envio do INFORMATIVO
UNERGIA direto para seu e-mail
e colabore também na divulga
ção ou socialização do mesmo.

TESES QUE
PONTUAM OS
JULGAMENTOS
JUNTO A CEI
• Peça na Unergia ou pelo e-mail
gesteirol@ig.com.br as TESES
pra DEFESA COMPLEMENTAR no
INDEFERIMENTO CEI ou na JUS
TIÇA, ou apenas, para TOMAR
CONHECIMENTO das mesmas.

TESES ESPECÍFICAS
 CVRD, ESCELSA, ITAIPU,
FAS, FIOCRUZ, LIGHT, LLOYD e
INTERBRAS LIQUIDAÇÃO I e II.

TESES PARA TODAS AS
CATEGORIAS
.CEI e a LEI nº 8878/94
.Carta de Demissão Collor
.Plano Demissional Collor
.Pendente de análise 93/94
 Plano Demissional c/ adesão
antes da Rescisão, Carta Pedido
Demissão, Rescisão de Contrato
e a CLT.
Fase I Indeferido CEI no retor
no visto do mesmo já ter ocorri
do na Justiça.
.Pedido de Demissão e a Resci
são de Contrato.
 Processo Pendente Análise 93
/94 e Indeferimento CEI em Fun
ção de já ter ocorrido Julgamento.

DISPONIBILIDADE
DE LUTA E OS
REINGRESSADOS
NÃO SEJA APENAS UMA PESSOA
BENEFICIADA: PARTICIPE!
• Destacamos a DISPONIBILIDA

DE de luta de ALGUNS reingres
sados em contribuir c/ uma cota
mensal p/ a manutenção da luta
8878 não só para essa NOVA
ETAPA, bem como, para a luta
dos que ainda ñ reingressaram.

FRASE
• A esperança não é um sonho,

mas uma maneira de traduzir os
sonhos em realidade.

Coordenador: Pedro Paulo Nicácio Ferreira - Secretaria Geral: Jorge Vieira Siqueira - Tesoureiro: Pedro da Rocha Leal - Social: Jorge Pereira da Silva Jr
CONSELHO FISCAL: Adonias Ferreira dos Santos - Almir Vancini Veras - Jorge Roberto Dias - Marlene Ferreira dos Santos e Maria de Fátima Faria Alves
Sede Prov. Av. Marechal Floriano, 199/16º - Centro - RJ - CEP 20.080.005 - Telefone: 22769714 - Fax: 22769720

• OS INFORMATIVOS UNERGIA (INCLUSIVE OS ANTERIORES) FICAM DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.aeel.org.br LINK UNERGIA

