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INFORMATIVO Nº 007/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 18/06/2013. 

 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 
Companheiros(as), no último dia 21 de maio de 2013 foi publicada no Diário Oficial 

da União a Portaria de nº 166 do Ministério do Planejamento, concedendo anistia com base na 

Lei 8878/94 (Plano Collor) aos trabalhadores dos Correios relacionados abaixo: 

 

 Ana Maria – SP; 

 Claudio Carneiro – RJ; 

 Eloisa Pires – SP; 

 João Alfredo Costa Evangelista – PI; 

 Jorge Monteiro Duarte – SP; 

 Marco Antonio Dias Meda – SP; 

 Maria Lúcia Brich Gabriel – SP; 

 

A FENTECT parabeniza esses trabalhadores e trabalhadoras por essa vitória. 

Compartilhamos dessa conquista, pois isso é resultado do trabalho incansável desta Comissão. 

Estamos acompanhando, passo a passo, a readmissão desses companheiros(as) no 

intuito de afastar qualquer tipo de discriminação e perseguição no seu retorno ao quadro de 

funcionários da ECT. 

A FENTECT solicitou uma reunião com o Presidente da Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça, Dr. Paulo Abraão Pires Junior, tendo em vista o prazo de 60 dias 

estabelecido pelo Ministério para finalizar as análises de todos os processos dos Correios. 

No último dia 14 de junho estivemos reunidos com a Vice-Presidente da Comissão 

de Anistia do Ministério da Justiça. Dra. Suely Bellato, que na ocasião nos informou que, 

provavelmente, no próximo mês (julho/2013) entrará em pauta de julgamento 70 recursos de 

processos dos trabalhadores em Correios. Estamos acompanhando a precisão dessas informações 

e divulgaremos assim que tivermos a confirmação da formação da pauta. 

Conforme convocação desta CNA/FENTECT, estamos realizando, desde o ultimo 

dia 10 de junho de 2013, um esforço concentrado cujo propósito é a aprovação do PLC 083, 

advinda PL 7320/2006 da Câmara dos Deputados, de autoria da então Deputada Federal Maria do 

Rosário – PT/RS, atual Ministra dos Direitos Humanos. 

Estamos concentrando os trabalhos dentro do Senado Federal onde já protocolamos 

cartas dirigidas aos 81 Senadores, explicando o que versa o projeto e reivindicando o apoio dos 

mesmos para aprovação do PLC. Nossa intenção é dar um a grande conotação nacional a esse 

trabalho. Divulgando, tanto na categoria ecetista, quanto à população brasileira. Assim como foi 
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feito na campanha pela Periculosidade aos Carteiros, o qual conseguimos aprovar, por 

unanimidade, dentro do Congresso Nacional. 

Estão sendo confeccionados 30.000 (trinta mil) cartões postais para serem enviados 

aos Sindicatos Filiados, para que esses distribuam em suas bases, conscientizando os 

trabalhadores e trabalhadoras da importância do seu engajamento nesta luta. 

Atenderam até o momento o chamado para participar da primeira etapa desse 

trabalho os Sindicatos filiados à FENTECT a seguir relacionados, por meio de seus 

representantes: BA – Rudival Moreira; PA – Luiz Carlos Silva; PB – Pedro Umbelino; PE – 

Willams Ferreira; RS – Enédio Fonseca; SMA - Érico Dornelles. Temos ainda o apoio dos 

Companheiros que vieram por conta própria: RJ - Nélio Lima de Moraes; GO – José Gomes Das 

Neves; e PE - Fredy José de Brito. 

 

Ressaltamos a importância do envolvimento dos Sindicatos nesta luta, pois a 

aprovação desse projeto reparará as injustiças cometidas a milhares de lutadores e lutadoras 

ecetisctas, perseguidos/as pela Ditadura Militar e governos autoritários. 

 

 

Segue em anexo matéria publicada no Jornal do Senado, sobre a Audiêcia 

realizada na Comissão de Assuntos Sociais daquela Casa, a qual contou com a presença de 

representantes da FENTECT. 

 

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 
 

 

 


