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INFORMATIVO Nº 011/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 29/07/2013. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Companheiros(as), a Secretaria de Anistia da FENTECT, vem buscando, através da 

Presidência da CUT Nacional, aglutinar apoio político para que tenhamos acesso a representantes 

do Governo na Casa Civil e Palácio do Planalto. Estamos fazendo movimentações no sentido de 

conseguirmos o direito de expormos a esses representantes nosso ponto de vista e demonstrarmos 

a falsas argumentações da ECT. 

Obtivemos informação do protocolo do Palácio do Planalto de que no dia 15/07/2013, 

o Senado Federal enviou a mensagem a respeito da aprovação do PLC 083/2007. Anteriormente 

informamos que a partir da chegada dessa mensagem ao Palácio do Planalto, conta-se 15 uteis 

para sanção ou veto presidencial.  Com isso, o prazo encerra-se no dia 05/08/2013. 

Confeccionamos 50.000 

(cinqüenta mil) cartões 

postais e estamos enviando 

para os Sindicatos Filiados 

à FENTECT e Oposições 

reconhecidas. Estamos 

correndo contra o pouco 

tempo que temos, por isso, 

queremos contar com o 

máximo empenho dos 

Sindicatos no sentido de 

fazer com que os 

trabalhadores preencham 

esse Cartão Postal com 

seus dados (nome e 

endereço) e encaminhe, 

urgentemente, para a Casa 

Civil.  

Essa campanha pode ser ampliada aos familiares, amigos e vizinhos dos trabalhadores, 

o que fortalecerá nosso trabalho de pressão à Presidenta Dilma Rousseff pela sanção do PLC 

083/2007. Os trabalhadores também podem enviar e-mail’s ao Palácio do Planalto 

(gabinetepessoal@presidencia.gov.br) exigindo a sanção presidencial ao PLC. 
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A sanção ao projeto será um marco histórico na luta incessante da FENTECT pela 

reparação das injustiças cometidas pela Ditadura Militar e Governos Autoritários a milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras em Correios. 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

 

  Saudações Sindicais, 

 

 

 

   

Robson Luiz Pereira Neves  

Secretário de Anistia  
 


