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INFORMATIVO Nº 018/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 05/11/2013. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

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

 
CNA/FENTECT com a Dep. Andreia Zito – PSDB/RJ 

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 Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara Federal – 

CTASP. 

Membros da Comissão Nacional de Anistia da FENTECT reuniram-se com a 

Deputada Federal Andreia Zito – PSDB/RJ, relatora do Projeto na CTASP, que já concluiu seu 

relatório com parecer favorável, conforme anexo. 

Aguardamos apenas a finalização da Assessoria Técnica para, o mais rápido possível, 

o PL 6052 entrar na pauta de votação. No entanto, estamos antecipando o trabalho de visitação 

aos parlamentares. 

Solicitamos uma reunião com o Presidente da CTASP, Deputado Federal Roberto 

Santiago – PP/SP, com o intuito de conseguirmos seu apoio e compromisso no sentido de colocar 

nosso projeto em votação na próxima semana. Comunicaremos, assim que confirmarmos o dia da 
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votação, e esperamos contar com a presença de representantes dos Sindicatos filiados a esta 

Federação. 

Depois de muita espera e ansiedade, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça 

divulgou a pauta da 40º Sessão de Turma de julgamento da Lei 10.559/2002, que se realizará em 

07 de novembro de 2013, a partir das 09h, na sede no Ministério. A lista é formada por 45 

trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, conforme anexo. 

A FENTECT durante todo esse tempo angustiante, sem julgamento, esteve sempre em 

contato com o MJ, através de reuniões cobrando celeridade nos julgamentos de todos os 

processos dos ecetistas. Ocasiões estas em que o MJ assumiu o compromisso de esgotar o 

julgamento desses processos até dezembro de 2013. 

Segundo informação que obtemos no MJ, está prevista nova pauta de julgamento da 

Lei 10.559/2002, para o próximo dia 08/11/2013.  

 

Lei 8.632/93 - Paulo Rocha I e Lei 11.282/06 - Paulo Rocha II 

A CNA/FENTECT está se movimentando, politicamente, dentro do Congresso 

Nacional no sentido de conseguir o maior numero de apoio para derrubar as barreiras que 

separam hoje o Movimento Sindical do Ministério das Comunicações. Lamentavelmente, já 

enviamos vários ofícios solicitando reunião com o Senhor Ministro Paulo Bernardo, mas não 

obtemos resposta alguma. Isso demonstra total desrespeito para com os legítimos representantes 

dos trabalhadores ecetistas. 

Iremos intensificar esta campanha nacionalmente e contamos com a participação dos 

Sindicatos filiados para pressionarmos os parlamentares da Base Governista, para que o Governo 

reconheça e repare as injustiças cometidas às centenas de trabalhadores dos Correios que foram 

perseguidos, caçados e demitidos pela Ditadura Militar e governos autoritários. 

 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

 

  Saudações Sindicais, 

 

 

 

     

Robson Luiz Pereira Neves  Domingos Fernandes Pimenta Rudival Moreira da Cruz 

Secretário de Anistia  Representante Regional Representante Regional 
 


