
Brasília, 09 de dezembro de 2005.

INFORMATIVO AOS ANISTIADOS da Lei 8878/94
SERPRO/DATAMEC E DATAPREV 

ATO DE ALERTA DOS ANISTIADOS DE DEZEMBRO/2005

Companheiros, continuamos na luta!
Durante o período de 24.11.005 a 03.12.05 reforçamos as cobranças de pendências que impediam
o efetivo retorno dos anistiados em geral e, em específico, os anistiados do SERPRO. Vimos que
muito  ou  quase  nada  estávamos  avançando.  Frente  a  este  quadro,  identificamos,  com demais
companheiros da CNDAESP, a necessidade de realizarmos uma mobilização forte e de cobrança
junto  ao Governo Federal,  o que denominamos “ATO DE ALERTA”.  Definiu-se que o dia inicial
deste Ato seria e foi 05.12.05 e que, dependendo dos desdobramentos, poderia vir a exigir uma
postura mais radical dos anistiados.

Paralelamente,  montamos  um grupo  de  trabalho,  composto  por  Renato  (FENADADOS),  Neuza
(representante do RJ), eu, Rosa (CNDAESP), e contamos, ainda, com a colaboração, de acordo
com suas possibilidades, do companheiro Alberto Jorge (representando o Estado de PE). Nesta
linha, elaboramos um documento “Pleito de Apoio dos Anistiados aos Deputados”, e o distribuímos a
cada  um  dos  parlamentares  da  Câmara  dos  Deputados,  que  compõem  a  base  do  Governo,
cobrando e pedindo as suas gestões junto à Presidência da República, Ministério do Planejamento e
demais Ministérios envolvidos.

Este documento, resumidamente,  cobrou o compromisso do atual  Governo, em ato ocorrido em
09.04.2003 em frente ao Palácio da Alvorada,  quando entregamos pessoalmente ao Presidente
Lula, nossas solicitações. 

O documento distribuído aos parlamentares, alerta para os seguintes aspectos:

 Os anistiados não obtiveram resposta do encaminhado ao Assessor Especial do Presidente
da República, após o ato de 31.08.05;

 Não estão retornando os anistiados com anistia restabelecida pela CEI e já publicada no
DOU;

 A maioria das Estatais não está cumprindo o Aviso Ministerial n.º 21/03-C.Civil;

 Parte  dos  anistiados  com  anistia  mantida  ainda  não  retornaram,  por  imposição  de
condicionantes (inclusive pelo SERPRO);

 Os trabalhos da CEI estão excessivamente morosos.

Neste trabalho com os deputados,  conseguimos fortalecer  os seus compromissos com a nossa
causa e ganhar o apoio incondicional da liderança do PT na Câmara, Deputado Henrique Fontana
que, após a intervenção e esclarecimentos do Dep. Wasny de Roure (PT/DF), bem como com os
nossos esclarecimentos, agendou, para o dia 07.12.05, nossa 1ª reunião com o assessor Especial
do Presidente da República.
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Informamos, abaixo, os principais resultados da nossa mobilização, até esta data:

 Em 05.12.05, 1º dia do Ato, dado ausência no Palácio do Planalto do Assessor Especial do
Presidente Lula, fomos recebidos pela sua assessora, quando a informamos sobre o grave
quadro que os anistiados estão enfrentando, reafirmamos e reforçamos a necessidade de
nos  reunirmos,  novamente  e  com urgência,  com o  Assessor  Especial  do  Presidente  da
República,  com  o  intuito  de  relatarmos  com  os  detalhes  necessários,  a  gravidade  da
situação. Comunicamos, também, a ela que não sairíamos da frente do Palácio do Planalto
até sermos recebidos pelo Assessor Especial e enquanto o Governo não sinalizasse solução
para os atuais impasses dos anistiados. 

 Em 07.12.05, ocorreu a nossa reunião com o Assessor Especial do Presidente da República,
que  durou  mais  de  03  horas.  Participaram  desta  reunião,  membros  da  CNDAESP  e
companheiros representantes de outras categorias. O Assessor Especial nos passou, num
primeiro momento, uma perspectiva muito ruim para a nossa causa e que qualquer resposta
aos nossos pleitos só poderia se dar num prazo de 60 dias.  Daí termos visto que muito
acertamos  realizando este  Ato  de Alerta,  pois  somente  com esta  pressão  é  que  fomos
enxergados  pelo  Governo.  Após  muita  discussão,  sob  o  enfoque  político  e  mediante  a
apresentação de informações embasadas em fatos concretos e argumentos muito fortes,
nos foi possível reverter a perspectiva inicial desfavorável. Vimos que as informações que
estão  chegando  até  a  Presidências  da  República  são,  por  vezes,  individuais,  pontuais,
distorcidas e incompletas. Buscamos, nesta reunião, ganhar mais espaço de discussão e
conseguimos marcar uma próxima reunião para 09.12.05.

 Em 09.12.05, nesta 6ª feira, tivemos nova reunião com a assessora do Assessor Especial do
Presidente  da  República.  Nesta  ocasião,  apresentamos  os  mais  diversos  problemas  e
situações,  bem como sugestões, além esclarecer algumas das dúvidas apresentadas por
ela, bem como encaminhamos informações solicitadas por representantes não presentes na
reunião. Com relação ao SERPRO, já analisado e publicado pela CEI, esclarecemos que o
pleito para a solução do conflito em torno do conceito da “decadência”, é comum às demais
categorias  que  também  foram  analisadas  pela  CEI  sob  este  conceito,  o  que  fortalece
sobremaneira  esta  solicitação.  Quanto  a  DATAMEC,  encaminhamos  o  pedido  de  que
restam, da mesma forma que no SERPRO, pessoas com anistia mantida para voltar e, para
os que constam do Anexo II, de que a CEI defina, no seu âmbito, a forma de tratamento que
dará  aos  anistiados  da  DATAMEC.  Buscamos  reforçar  o  nosso  entendimento  de  que  a
análise da DATAMEC seja feita sob o instituto do “contraditório e da ampla defesa”, já que
estes requerentes não tiveram instância recursal, quando de suas análises pela CERPA, no
Governo FHC.

Companheiros, estamos falando neste informe sobre SERPRO e da DATAMEC, devido ao fato de a
DATAPREV estar enquadrada na “ampla defesa” e não ter sido selecionada, pela CEI, para análise,
que ainda está trabalhando com os requerimentos do BNCC.

A luta continua e já estamos tentando agendar com a direção do SERPRO, reunião para tratarmos
do assunto afeto ao cumprimento do Aviso Ministerial n.º 21/03, bem como cobrar da Empresa as
pendências de companheiros do Anexo I, que ainda não voltaram.
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Nova reunião operacional com o Grupo de Trabalho instituído no SERPRO deverá ser agendada,
após os avanços obtidos junto ao Governo Federal. Buscaremos obter, em reunião operacional com
o SERPRO, buscar as informações eque encaminhamos na última reunião e que dependiam do
levantamento feito  pelo jurídico da Empresa,  a respeito da situação tanto dos companheiros do
Anexo II, quanto das pendências do Anexo I.

Por  último,  informamos  como  está  sendo  importante  anistiados  do  SERPRO  de  Brasília  e  de
algumas  outras  categorias,  que  brava  e  conscientemente  apoiaram e  permaneceram,  de  05  a
09.12.05, mobilizados em frente ao Palácio do Planalto, atendendo à convocação para o Ato dos
Anistiados da Lei 8878/94.

Compreendemos e lamentamos a ausência dos muitos companheiros anistiados, pelas dificuldades
que suas representações vêm enfrentando, outros por dificuldades pessoais,  outros por estarem
trabalhando  para  suas  sobrevivências  e  outros  que  não  compreenderam  o  espírito  desta
convocação e a gravidade do quadro. Entretanto,  buscamos entender a posição de crítica e até
algumas  ações  de  desmobilização  e  não  conseguimos  chegar  a  uma  conclusão  sobre  estas
posturas. O que mais importa é que conseguimos, juntos, levar a frente esta luta, num momento tão
dramático e difícil.

Não  se  esqueçam,  dia  15.12.05,  está  agendada  nova  reunião  com  o  Assessor  Especial  do
Presidente Lula, quando buscaremos respostas aos pleitos encaminhados nas reuniões anteriores.

Agradecemos a presença de todos os companheiros anistiados das mais diversas categorias que
estiveram,  senão  todos  os  dias,  mas  quando  puderam  dar  suas  contribuições,  destacando  os
companheiros anistiados do SERPRO de BH e da presidente do SINDADOS - MG, que conosco
estiveram no dia 05.12.05, da brava companheira Neuza Gago, representante do RJ e membro da
CNDAESP, que conosco permaneceu incansável na luta por mais de uma semana, do companheiro
da DATAPREV Ismael que vem participando do Ato constantemente, do companheiro do Serpro-
PE, Alberto Jorge que também colaborou, e de outros mais da nossa categoria que vem dando suas
contribuições valiosas nesta empreitada. Somente a união dos esforços é que nos levará à vitória.

Companheiros, embora saibamos que de imediato não resolveremos a totalidade das pendências
dos  anistiados,  temos  a  convicção de que  devemos  continuar  lutando,  juntos,  para  buscarmos
avanços e soluções de todos os nossos problemas. 

Assinam o presente documento,

Renato Guilherme                                      Rosa Maria Monteiro de Barros

Diretor da FENADADOS                            Coordenação Nacional 0 CNDAESP
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