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    FNU/CUT 
      19 ANOS 
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PROJETO 
TÔ CONTIGO 

 

 
 

•••• Registramos a disponi 
bilidade das pessoas que 
dentro das suas possibili 
dades colaboram com o 
nosso projeto de luta, res 
saltando que essa contri 
buição passa ser recolhida 
na Reunião dos Anistiados 
que ocorre toda última 
sexta-feira de cada mês.  
•••• Temos a clareza do valor 
de cada contribuição, as 
sim, não aplicamos a mes 
ma na política do 
“achismo” ou da “irrespon 
sabilidade”, mas, sim, a 
política da responsabilida 
de a qual a luta exige. 
•••• Destacamos que, além 
dessa contribuição mensal 
- sacolinha - verifique 
também o nosso: 
 

CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADE 

 

���� JAN/AGO: Coleta de rou 
pa, agasalho e alimento 
não perecível. 
 

���� SET/NOV: Brinquedos e 
sexta básica natalina.  

 

GRIPE SUÍNA 
TIRANDO DÚVIDAS 

 

1 - O vírus dura até 10hs.  
2 - Fica incubado de 5 a 7 
dias.  
3 - Entra no corpo por 
contato entre pessoas e 
coisas sólidas. 
4 - Ninguém está salvo. 
5 - Para evitar o vírus 
lavar a mão várias vezes 
ao dia com sabão ou alco 
ol em gel, principalmen 
te, fora de casa. 
6 - O curado fica imune. 
7 - Carne de porco não 
contamina ninguém.   
8 - Não existe vacina. 
9 - Quem mora no RJ 
antes de ir ao Posto de 
Saúde ligue para o disque 
gripe: 08002810100 
 

 

REUNIÃO  
DEMITIDOS E 
ANISTIADOS 

 

•••• Rua Marechal Floriano, 
199, 7º andar - 18h - 
Centro - RJ. Toda última 
sexta-feira de cada mês. 
 

 

INFORMATIVO  
UNERGIA 

 

•••• Publicação quinzenal - 
peça o seu pelo: 
gesteirol@ig.com.br, fique 
bem informado(a) e cola 
bore na divulgação. 

 

ELEIÇÃO 
PRESIDENCIAL 

 

UMA MULHER PARA 2010 

                                        

                      UNIÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DEMITIDOS E ANISTIADOS DE ENERGIA 
                                                                                                                                      

....����   ..  ���� 

 

Comissão Especial Interministerial  
JULGAMENTOS 2ª QUINZENA MÊS DEZ/09 

 

 

 

 
 

DEFERIDOS 
 

16/12/09 
. CVRD ........................ 19 
. FTI ............................ 11 
17/12/09 
. ECT .......................... 02 
. EMBRAPA .................. 02 
. RFFSA ...................... 01 
 

Total: 24 
 

 

 

 
 

 

INDEFERIDOS 
 

16/12/09 
. SIDERBRAS ....................... 01 
 

17/12/09 
 

. CVRD ............................... 42 

. IPHAN .............................. 01 
 

Total: 44 
 

Total Geral: 64 

• Em 2010 o Pleno da CEI retornará a sua atividade em 18/01, 
mas, o apoio seguirá sua atividade normalmente, bem como, a 
CEI será prorrogada por mais um ano. 
 

• A prestação de contas de fim de Ano da CEI, realizada em 
Brasília no dia 18/12/09 no Auditório do MPO, registrou uma 
expressiva presença de Anistiados de vários Estados, bem como, 
foi registrado a presença de representante da AGU, MPO, Comis 
são dos Direitos Humanos da Câmara, Parlamentares, Sindical, da 
CNDAESP e da UNERGIA.         

 
 

Sistema Eletrobrás 
 

• A Reunião de Fim de Ano da UNERGIA realizada em 18/12/09  o 
Auditório do SINTERGIA/RJ, registrou a presença de Anistiados de 
várias categorias. Além do buffe idealizado entre os Anistiados, o 
ponto alto do Evento foi a oração conduzida pelo Pastor Evangélico 
o Anistiado Alcyr Ferreira. 
 

• As implementações do primeiro grupo de reingresso adminis 
trativo junto a empresas elétricas com base no RJ já iniciaram. Na 
Eletrobrás o processo está sendo coordenado pelos Repr. Sindicais 
Jorge Vieira e Pessanha. Em Furnas é pela Coord. de base Alana e 
o Sindicalista Repr. da ASEF Sérgio Muniz. 
 

• Os temas RERVERSÃO, FASE II e ELÉTRICAS AINDA COM 
PROCESSO DE ANÁLISE NÃO REALIZADO, teremos um aponta 
mento concreto, o que vai desdobrar a partir de 18/01/10 com o 
retorno do Pleno da CEI. 
 

QUADRO PARCIAL DE TRAMITAÇÃO DE ANÁLISE 
 

Empresa  Ind Def Habilitação Publicada 
. Cepel  24 19  - 
. Chesf  05 44      8 (ñ 0ficial) 
. Eletrobrás 19 132 15 
. Eletronorte 45 246  157 (ñ oficial) 
. Eletronuclear 04 07  - 
. Furnas  25 19 7 
 

Obs.: Itaipu e Light ainda não foram iniciados a análise 
 

QUADRO PARCIAL DE TRAMITAÇÃO FASE II 
 

Empresas        Q. Proc   Ind Def Habilitação Publicada 
. Cepel            01        -   -  - 
. Eletrobrás        28         -   -  - 
. Eletronuclear    15        -   -  - 
. Furnas           10         -   -  -    
 

Obs.: Ainda não foram iniciadas as análises.  
 
 

NOTA 
 • Mediante os insistentes questionamentos no mesmo sentido com 
relação aos primeiros processos de reingressos administrativos nas 
elétricas com base no RJ, tais como: incursões de ordem pessoal, 
ingerência operacional, tentativa de se incluir com processos não 
habilitados no momento etc e tal. Vamos tentar responder o mais 
direto possível, que segue: 
�Lamentamos e repudiamos tais situações e estamos trabalhando  
para que as mesmas não venham dificultar ainda mais o quadro 
de reingresso junto as elétricas com visto aos demais processos 
em curso. 
- Essas ........., não jogarão no lixo a bandeira dos eletricitários, 
perante a incansável luta de mais de 18 anos pelo cumprimento da 
Lei nº 8878/94, e, não tirarão o brilho dos reingressos, pois, que, 
a luta é infinitamente maior do que essas ..........!! 
- Como os FATOS foram evidenciados não vamos nem falar nos 
autores, sim, reafirmar, o que estamos dizendo há tempo: 
mangueira não dá jaca, e, essas ........ não são só feitas por quem 
ás idealizam, mas, também, por quem apóia e/ou permite. Sendo 
as justificativas para essas  ........ outro fator também lamentável, 
pois revelam o grau de enfermidade das almas dos mesmos. 

INSS - Os segurados que 
contribuem pelo teto têm perda de 

6,6% na aposentadoria 
 

•••• Os segurados do INSS que contribuem para uma aposenta 
doria pelo limite máximo têm perda de 6,6% no valor do 
benefício por conta do cálculo de atualização das contribui 
ções.  
- A perda só é perceptível no momento em que o segurado 
requer a aposentadoria, e a Previdência calcula a média atua 
lizada de suas contribuições mensais, contadas a partir de 
julho de 1994, quando entrou em vigor o Plano Real.  
- O segurado que tiver contribuído pelo máximo durante todo 
o período terá uma média atualizada das contribuições de R$ 
3.012,87 - o teto previdenciário atual é de R$ 3.218,90. Essa 
perda, de R$ 206,03, acontece antes da aplicação do fator 
previdenciário, que encolherá ainda mais o valor do benefí- 
cio.  
- O Ministério da Previdência Social vem informando que a 
razão básica para a diferença de 6,6% é reflexo de duas 
emendas constitucionais, que elevaram abruptamente o valor 
do teto previdenciário. A primeira foi a EC nº 20, de 1998, 
que aumentou o teto de R$ 1.081,50 para R$ 1.200, em 
valores nominais da época. A segunda foi a de nº 41, de 
dezembro de 2003, que aumentou o teto de benefícios de R$ 
1.869,34 para R$ 2.400.  
 

ENTENDA COMO ACONTECE A PERDA NO 
CÁLCULO DA APOSENTADORIA   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLO CONCRETO DE CÁLCULO  
 

. Tempo de contribuição: 33 anos e 5 meses - Idade: 56 
anos - Faixa de contribuição: pelo teto desde 1979. 
. Média das contribuições corrigidas: (teto previdenciá 
rio vigente R$3.218,90) 3.012,87 X 0,8079 fator previden 
ciário da segurada = valor inicial da aposentadoria R$ 
2.434,09. 

Matéria: Elvira Lobato da Folha  

 

MOVIMENTO 
OUTRAS LUTAS 

POLÍTICA 
 

• O MPA com o nome do Anistiado Pedro Paulo Nicácio Ferrei 
ra faz parte da composição da Chapa Estadual e Zonal. 
• O Núcleo além de continuar o processo de filiação junto ao 
PT/RJ, também vem conversando com as candidaturas para 
Dep. Federal e Estadual nos Estados para o pleito de 2010, a 
fim de apoiar a candidatura que venha fortalecer as 
demandas de luta do Núcleo MPA. Fique ligado.   
 

SINDICAL 
 • Os anistiados em reigresso com base do RJ, ainda que seja 
cedido devem se filiar ao Sindicato. 

1 
 

O INSS põe 
numa tabela 
os salários 
mensais de 
contribuição 
do segurado 
desde julho 
de 1994 

2 
 

O período 
corresponde a 
184 meses. De 
julho de 94 a 
fevereiro/04, a 
correção é feita 
pelo IGP-DI. A 
partir daí é feita 
pelo INPC 

3 
 

Os valores 
atualizados 
variam de R$ 
2.107,56 
(maio/03) a 
R$3.309,79 
(fev/09) 

4 
 

Os valores 
corrigidos 
são 
ordenados de 
forma 
descrescente 
e os 20% 
menores são 
excluídos 

5 
 

A média é 
calculada com 
as 147 maiores 
contribuições 

6 
 

Aposentadori
a é calculada 
multiplecan- 
do-se a me- 
dia corrigida 
pelo fator 
previdenciá- 
rio. 


