
 
                   Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas  
                              de Correios e Telégrafos e Similares 

 

End. :  SDS Edi f .  Venâncio “V”  Bloco “R”  lo ja  n . º  60  -  Brasí l ia /DF -  CEP:  70393-900  

e-mai l : fen tect@uol .com.br  -  te l efax: . (061 )  3323 -8810  CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 

INFORMATIVO Nº 010/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 05/07/2013. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Companheiros(as), a Secretaria de Anistia da FENTECT, juntamente com os 

representantes dos sindicatos filiados presentes em Brasília, está participando de todas as 

atividades que buscam a promoção de todas as leis de anistia. 

Conforme informado 

anteriormente, acompanhamos 

no ultimo dia 02 de julho os 

julgamentos referentes à lei 

10.559/02 que ocorreram no 

plenário 304 do Ministério da 

Justiça. 

A Sessão iniciada às 10h se 

prolongou até as 22h30min. Se 

fez necessária a exaustão do 

debate dentro do plenário para 

sanarmos várias dúvidas e 

enriquecer a Comissão de Paz do 

Ministério da Justiça de 

subsídios, buscando uma forma 

de unificar o entendimento a 

cerca dos diversos processos em grau de recurso. 

O trabalho que vem sendo realizado pela CNA/FENTECT, desde longa data, a respeito 

da lei 10.559/02 - com várias reuniões e participações em Mesas Temáticas - contribuiu 

positivamente no sentido de munir a Comissão de Paz do Ministério da Justiça com novas 

informações, construindo com isso outros entendimentos e dando celeridade aos julgamentos dos 

processos. 

Nesse primeiro momento da retomada dos julgamentos dos processos dos 

trabalhadores dos Correios nossa avaliação é positiva, pois vários processos com parecer de 

indeferimento, nessa reanálise foram reconsiderados e concedida a anistia a vários trabalhadores. 

Divulgaremos futuramente, com maiores detalhes, o resultado de todas as decisões do 

julgamento. 

No ultimo dia 03 de julho do corrente ano, travamos mais uma batalha dentro do 

Congresso Nacional para aprovação do PLC 083/07. Estivemos presentes no Senado Federal, 
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fazendo as articulações necessárias para garantir a permanência do projeto na pauta. Fizemos 

contato com vários Senadores, municiando-os com informações para se contrapor às informações 

falsas plantadas pela ECT, que superestimam a quantidade de trabalhadores que serão 

contemplados com a Lei Maria do Rosário. Entregamos também, ao Senador Inácio Arruda – 

PCdoB/CE, Relator do Projeto, vários documentos para auxiliá-lo na sua fundamentação. 

Podemos afirmar que nossas ações e nossa presença no Senado foi fundamental, pois, 

apresar do Líder do Governo, Senador Wellington Dias – PT/PI apresentar de última hora um 

requerimento manobrista, com o intuito de adiar a votação, tivemos o apoio de grande parte das 

lideranças dos partidos da base do Governo, que foram firmes em apoiar a votação naquele 

momento, e, apenas por falta do quorum, a mesma não ocorreu. 

Temos que aumentar a divulgação desta campanha em nível nacional. Pedimos aos 

Sindicatos que procurem os Senadores de seus Estados com o compromisso de amarrar o apoio 

dos mesmos ao nosso projeto. Bem como, enviar, urgentemente, os cartões postais assinados aos 

gabinetes dos Senadores e e-mails pedindo a aprovação do nosso projeto. 

O PLC 083/07 está previsto para ser votado no dia 10/07/2013, a partir das 14h, no 

Plenário do Senado Federal. Através da nossa pressão política conseguimos formalizar o acordo 

entre as lideranças que estavam presentes no Senado no dia 03/07. 

É de suma importância estarmos presentes, em Brasília, tanto no dia 10/07, quanto nos 

dias que antecedem a votação do PLC. Cobramos o compromisso de todos os Sindicatos filiados 

a FENTECT a enviarem caravanas ou representações para garantirmos manifestações mais 

consistentes dentro do Congresso Nacional, que culmine com o êxito da nossa vitoria. 

Participaram ativamente de todas as nossas atividades realizadas nesta semana, os 

Sindicatos filiados à FENTECT a seguir relacionados, por meio de seus representantes: PA – 

Luiz Carlos Silva; PE – Willams Ferreira; RS – Enédio Fonseca; PR – David Ursino da Cruz.  

 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

   

Saudações Sindicais, 

 

 

 

   

Robson Luiz Pereira Neves  Domingos Fernandes Pimenta 

Secretário de Anistia  Representante Regional 
 


