1990 - Maior holocausto trabalhista do Estado Brasileiro

Um Compromisso Histórico do
Partido dos Trabalhadores não pode
ser esquecido pelo tempo!...

I

nicialmente, registramos o nosso reconhecimento às inúmeras
intervenções e medidas adotadas pelo o Partido dos Trabalhadores e o
Governo Lula, buscando corrigir a trajetória de perseguições e
injustiças impostas aos anistiados(as) pela Lei 8878/94, nos governos
anteriores ao ano de 2002.
Entretanto, em face ao que vem sendo exercido pelas várias
instâncias da Administração Pública no processo de nosso retorno e
daqueles que ainda não retornaram, tanto das Empresas Públicas como
da Administração Direta, propiciando tratamentos diferenciados,
gerando, à maioria desses entes humanos:
proﬁssionais,
 frustração,
 inconformismo,
*Misericórdia: viver à luz da
Misericórdia sem discriminação
alguma nem exclusão de
qualquer natureza.!!!
“Miseris + cor + dare”
“dar o coração aos miseráveis
vítimas de qualquer miséria”

 assédio moral,
 diferenciação de tratamento,
 salários diferenciados,
 perseguição,
 discriminação,
 desqualiﬁcação,
 perseguições politicas e

 salários praticados

incompatíveis com seus
paradigmas,
 benefícios castrados,
 diﬁculdade de alocação em

funções/atividades
 precária manutenção de seu

empregos,
 falta de comprometimento do

departamento – DEST-MPOG.
Os anistiados que retornaram para a Administração Direta, estão
em regime diferenciado dos demais funcionários,
 não tem direito a nada, (gratiﬁcações (FG, FCT, ETC .),
 licenças medicas,
 salários diferenciados
 auxílio Funeral. Até um comissionado tem mais direito. Os anistiados

que retornaram em 1994, todos, são do Regime Jurídico Único.
 Neste caso, o anistiado da Administração Direta, não tem o
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direito da CLT e nem do Regime Jurídico Único, ﬁcando no limbo.
Quando solicita o direito da CLT, o MPOG fala que o RJU não permite,
e vice- versa.
Conforme aviso circular 021/2003-SAG/Casa Civil/PR de 25/08/2003
ao qual falar em um Compromisso Histórico do Partido dos Trabalhadores,
no sentido de corrigir uma injustiça, solicitamos mais uma vez ajuda ao PT
para resolver a situação dos anistiados(as), que retornaram e que ainda
aguardam, por direito, uma decisão de retorno da CEI, após mais de 20
(vinte) anos de espera por uma reparação do ESTADO BRASILEIRO!!!

