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INFORMATIVO DAS ASSOCIAÇÕES A RESPEITO DA INTEGRALIDADE DA CNEN 

 

As Associações de servidores da CNEN, em conjunto, vêm, por meio deste, manifestar indignação pelas 

ações promovidas pelo governo ao promover o desmembramento da CNEN. 

Em reunião realizada na sede da CNEN no dia 28/03/2018 entre as representações das Associações e a alta 

direção da CNEN, foi amplamente defendida pelas Associações a integralidade da instituição como se 

transcreve abaixo o item 03 da pauta enviada ao senhor presidente da CNEN: 

3. Reestruturação da CNEN. 

Vêm ocorrendo nas altas esferas governamentais debates para análise 

do Programa Nuclear Brasileiro sem a representação dos Servidores da 

CNEN. 

Reafirmamos que os Servidores são os reais detentores do conhecimento 

técnico e administrativo desta multifacetada rede, e o cenário acima 

citado assume característica tenebrosa na visão das Associações. O 

isolamento imposto pelo Estado aos representantes legais dos Servidores 

nesta vultosa discussão demonstra a clara visão deste mesmo Estado em 

promover ações unilaterais que eventualmente não coincidam com os 

reais anseios da sociedade e dos trabalhadores do setor nuclear. 

As Associações neste sentido solicitam mais transparência no processo 

de discussão do Programa Nuclear Brasileiro e em ações efetivas do 

Senhor Presidente da CNEN que promovam a manutenção da 

integralidade da CNEN e dos importantes trabalhos executados em 

pesquisa, fiscalização e desenvolvimento dentro da instituição. 

Porém no documento intitulado “Mensagem do Presidente” enviada aos servidores e colaboradores no dia 

02 de maio de 2018 fica claro que os trabalhos para a pulverização da instituição continuam de vento em 

popa. Na mensagem, o Senhor Presidente informa que estão sendo realizadas reuniões com os gestores das 

unidades da CNEN, e que estes estão colhendo as visões dos servidores. Entretanto, isto não é verdade 

porque até o momento não ocorreu nenhuma reunião dos gestores das unidades com os seus respectivos 

servidores, exceto no CDTN. 

Portanto, queremos deixar claro que as movimentações da Presidência da CNEN com relação ao 

assunto da integralidade da CNEN até o momento são unilaterais e estão em desacordo com o pleito 

das Associações. 

INFORMAMOS QUE AS REPRESENTAÇÕES DOS SERVIDORES DA CNEN SÃO 

CONTRÁRIAS A ESTE TIPO DE REESTRUTURAÇÃO OBSCURA! 

 

Associação dos Servidores da CNEN – Minas Gerais (ASSEC/MG) 

Associação dos Empregados da CNEN – Rio de Janeiro (ASSEC/RJ) 

Associação dos Servidores da CNEN – Poços de Caldas / Goiânia (ASSEC/PC/GO) 

Associação dos Servidores da CNEN – Norte e Nordeste (ASSEC-N/NE) 

Associação dos Servidores do IPEN (ASSIPEN) 

 


