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INFORMATIVO Nº 002/2014 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 27/03/2014. 

 

FENTECT na luta pela aprovação de mais uma Lei de Anistia. 

 
 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Companheiros(as),  

o Projeto de Lei 6052/2013, de iniciativa do Poder Executivo, que anistiará trabalhadores e 

trabalhadoras dos Correios demitidos em razão de participação em movimento grevista nos períodos 

de 06 de março de 1993 a 03 de março de 1997 e de 23 de março de 1998 a 09 de outubro de 2002, 

está tramitando no Congresso Nacional e hoje se encontra na Comissão de Finanças e Tributação – 

CFT - da Câmara Federal. 

Membros da Comissão CNA da FENTECT estiveram na data de ontem reunidos com o relator na 

CFT, Deputado Afonso Florence – PT/BA, solicitando urgência na conclusão da relatoria, para que 

seja encaminhada o mais rápido possível a votação do projeto na Comissão. 

Após essa etapa, o projeto seguirá para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC da 

Câmara. 

A CNA/FENTECT estabelecerá um cronograma de trabalho, solicitando dos Sindicatos filiados o envio 

de um representante à Brasília para desenvolvermos uma tarefa ampliada, devido à quantidade de 

parlamentares e complexidade política da CCJC.  

 

CNA/FENTECT com a Dep. Afonso Florence – PT/BA 
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Lei 8878/94 – Plano Collor 

A CNA/FENTECT recebeu nesses últimos dias comunicado da ECT (anexo), informando o 

desligamento de vários trabalhadores/as que estavam sob liminares que foram caçadas nas DR’s RS e 

BSB. Nesse sentido, estivemos reunidos com a Assessoria Jurídica da FENTECT discutindo e 

buscando soluções para resolvermos esse problema. 

 

CNA/FENTECT com a Assessoria Jurídica 

 

Também solicitamos uma reunião com a Dra. Erida Feliz, Presidente da Comissão Especial 

Interministerial – CEI – do Ministério do Planejamento, para tratar dessa situação especifica. 

Orientamos aos Sindicatos filiados a esta Federação a nos informar, urgentemente, qualquer fato 

dessa natureza que venha a ocorrer e suas regionais. Trabalharemos incessantemente para repararmos 

essa dupla injustiça comentida contra esses trabalhadores/as. Atuaremos administrativa, política e 

juridicamente. 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

 

  Saudações Sindicais, 

 

 

  

     

Robson Luiz Pereira Neves  Luiz Pellegrini Rudival Moreira da Cruz 

Secretário de Anistia  Representante Regional Representante Regional 
 


