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INFORMATIVO Nº 009/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 28/06/2013. 

 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Companheiros(as), a Comissão Nacional de anistia da FENTECT, juntamente com os 

representantes dos sindicatos filiados presentes em Brasília, continua desenvolvendo as ações 

necessárias dentro do Congresso Nacional para fortalecer a aprovação do PLC 083/2007 que está 

previsto para se votado dia 03 de julho de 2013, as 14h, no Plenário do Senado Federal. 

Estivemos reunidos com a 

Assessoria do Senador Eduardo 

Braga – PMDB/AM, Líder do 

Governo no Senado. Na ocasião 

apresentamos o plano de 

trabalho que estamos 

desenvolvendo junto aos 

parlamentares, assim como o 

Cartão Postal da nossa 

Campanha, o qual divulgamos 

nacionalmente, e informamos a 

ele que iremos divulgar o apoio 

dos Senadores de norte a sul do 

país. 

Nossa Intenção é justamente 

impressionar o Senado Federal 

quanto à amplitude e abrangência do nosso trabalho, demonstrando os riscos e a repercussão 

negativa que o Senador terá em seu Estado caso vote contrário à aprovação desse projeto. 

Conforme divulgado em nosso informe de nº 007/2013, a reunião ocorrida no 

Ministério da Justiça, com a Vice-Presidente, Dra. Suely Bellato, que na oportunidade nos relatou 

que provavelmente ocorreria um julgamento dos processos em gral de recurso no mês de julho de 

2013, é com muita satisfação que informamos que tal informação é uma realidade, pois foi 

divulgado no Diário Oficial da União do dia de hoje a Pauta da 8ª Sessão Plenária (anexo), que 

ocorrerá em 02 de julho de 2013, as 09h, a qual julgará 90 processos dos trabalhadores/as 

ecetistas, em gral de recurso.  

Com isso teremos na próxima semana várias atividades importantes inerentes à anistia. 

Sendo assim, conclamamos aos Sindicatos Filiados a esta entidade, bem como às oposições a 
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enviarem, massivamente, suas representações para fazermos intensas mobilizações e pressões 

necessárias para nossas vitórias. 

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

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

Rudival Moreira; PA – Luiz Carlos Silva; PE – Willams Ferreira; RS – Enédio Fonseca; SMA – 

Marcos Dias; PR – David Ursino da Cruz.  

Esse é o compromisso assumido pela FENTECT, através de sua Secretaria de Anistia, 

de buscar, incessantemente, os caminhos e mecanismos para a promoção de todas as leis de 

anistia, reparando as injustiças cometidas a milhares de trabalhadores e trabalhadoras que foram 

caçados pela ditadura e governos autoritários. 

 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

   

Saudações Sindicais, 

 

 

 

 

   

Robson Luiz Pereira Neves  Domingos Fernandes Pimenta  Luiz Pellegrini 

Secretário de Anistia  Representante Regional  Representante Regional 
 

 

 


