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INFORMATIVO Nº 014/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 15/08/2013. 

 

GOVERNO DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF SE ORIENTA PELA 

POLITICA DESONESTA DA DIREÇÃO DA ECT E VETA O PLC 083/2007 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

Companheiros(as), no último dia 02 de agosto, lamentavelmente, foi vetado o PLC 

083/2007, originário do Projeto 7320/2006 da então Deputada Maria do Rosário – PT/RS. O 

Governo ignorou sete anos de muita luta e peregrinação dentro do Congresso Nacional. Luta esta 

encampada por representantes do Movimento Sindical da FENTECT, que sempre demonstraram 

compromisso e dedicação incansável na busca pela reparação das injustiças cometidas a milhares 

de trabalhadores dos Correios. 

Fazendo um comparativo da forma de trabalho dos governos Lula e Dilma, facilmente 

identificaremos que a Assessoria do atual Governo vem demonstrando uma incapacidade 

assustadora na forma de tratar com os anseios dos movimentos sociais, e essa falta de habilidade 

em dialogar podemos atribuir a uma equipe extremamente técnica e burocrática, que se afastou 

das necessidades e dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro. 

O veto do PLC 083/2007 foi direcionado, principalmente, pela orientação da ECT e 

contou com o empenho máximo de ex-sindicalistas que se utilizam hoje do conhecimento que 

adquiriram no movimento sindical para boicotar as conquistas dos trabalhadores em detrimento 

dos seus altos salários. Esses ex-sindicalistas, vergonhosamente, agiram o tempo todo 

apresentando informações falsas e mentirosas dentro do Senado a respeito do projeto. Mesmo 

assim, impusemos a eles uma derrota através de um debate franco que convenceu a grande 

maioria dos Senadores. Infelizmente, nessa etapa final, não fomos ouvidos pela Casa Civil nem 

pelo Palácio do Planalto, prevalecendo assim a posição desonesta da ECT e de alguns Ministérios 

que superfaturam os impactos financeiros na quantia de 1 bilhão de reais e superestimaram para o 

numero de 25 mil trabalhadores que retornariam aos quadros da ECT caso a Presidenta Dilma 

Rousseff sancionasse o projeto. 

O projeto foi vetado, no entanto, o Palácio do Planalto enviou no dia 07/08/2013 à 

Câmara dos deputados o PL 6052/2013 – anexo – como uma forma de substitutivo do PLC 

083/2007. A Secretaria Nacional de Anistia da FENTECT propõe que seja discutidos na Plenária 

Nacional, que acontecerá em Brasília nos dias 30 e 31 de agosto, encaminhamentos a cerca do 

veto e do substitutivo acima mencionados, para que possamos unificar nossas ações, buscando 

uma campanha nacional pela reparação das injustiças cometidas aos milhares de trabalhadores e 

trabalhadoras dos Correios pela Ditadura e Governos autoritários. 
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REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES SOBRE AS LEIS 8632/93 E 

11.282/2006. 
Membros da Comissão Nacional de 

Anistia da FENTECT reuniram-se no 

Ministério das Comunicações, com o 

Consultor Jurídico (CONJUR), Dr. 

Flávio Bianchi. A reunião foi uma 

iniciativa do gabinete do Senador 

Walter Pinheiro – PT/BA – e contou 

com a participação de seus 

Assessores, assim como da 

Assessoria do ex-deputado Paulo 

Rocha, autor das duas leis acima 

citadas, e dos representes do 

SINCOTELBA, Rudival Moreira e 

Dr. Aluisio de Oliveira – Assessor 

Jurídico do Sindicato. 

Esta reunião foi mais uma das 

movimentações que estão sendo feitas pela Comissão de Anistia da FENTECT e dos seus 

Sindicatos filiados no intuito de derrubar os indeferimentos feitos pela CONJUR no mês de abril 

deste ano.  

Na reunião apresentamos históricos da luta dos trabalhadores/as ecetistas, as quais 

motivaram suas demissões por perseguição política. Apresentamos também, um breve relato a 

respeito da criação da Comissão Especial de Anistia – CEA – questionando sua autonomia e 

autoridade no julgamento dos processos. Comissão esta, que vem tendo seu trabalho e pareceres 

ignorados, pois todos os 58 processos foram deferidos por ela e vetados pela CONJUR. 

Estamos buscando mecanismos para que sejam aceitos os argumentos encaminhados 

nos pedidos de reconsideração e isto servirá como parâmetro para a mudança da atual visão 

arcaica da CONJUR no julgamento dos demais processos. 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

  Saudações Sindicais, 

 

   

Robson Luiz Pereira Neves  

Secretário de Anistia  
   

  

 
 

Paulo Roberto Jardim Marroni Esmeraldo da Silva Souto 

Representante Regional Representante Regional 
 


