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INFORMATIVO Nº 011/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 
ANISTIA – 15/07/2013. 

 
Aos Sindicatos Filiados 

 
MAIS UMA BATALHA VENCIDA PELOS 
INCANSÁVEIS TRABALHADORES(AS)  

 QUE BUSCAM SUA ANISTIA  
 

Companheiros(as), na última quarta-feira dia 10/07/13 no plenário do Senado Federal 
foi palco de mais uma disputa entre o governo e os trabalhadores dos correios. Dessa vez pela 
aprovação do PLC 083/2007, projeto oriundo do PL 7320/2006 da então Dep. Federal Maria do 
Rosário PT/RS conforme deliberado no 22º Encontro Nacional de Anistia, a FENTECT convocou 

os sindicatos filiados para 
participarem em Brasília do 
esforço concentrado. Esse 
trabalho tinha como tarefa dentre 
outras a retomada da luta pela 
aprovação do PLC 083/2007. 

Avaliamos que o 
trabalho foi super positivo, 
atingimos o objetivo perseguido, 
agradecemos aos poucos 
sindicatos que acreditaram nessa 
luta e enviaram seus 
representantes e lamentamos o 
descompromisso da grande 
maioria dos sindicatos que não 
enviaram as suas representações. 

Podemos relatar que as dificuldades foram muitas, tivemos que enfrentar ECT e 
grande parcela dos partidos da base do governo que só posicionaram contrários. Temos que 
assinalar aqui o papel dos representantes da ECT inclusive alguns que foram do movimento 
sindical e temos que repudiar suas posturas da forma que fizeram o lobby dentro do senado, 
desonesta superfaturando os impactos financeiros bem como superestimando a quantidade para 
25.000 (vinte e cinco mil) trabalhadores que retornarão caso esse projeto seja aprovado. 
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Com todos esses empecilhos e adversidades trabalhamos com as condições que nos 
foram oferecidos, e focados apenas em atingir o nosso objetivo, ampliamos o trabalho na Câmara 
e no Senado, apresentando argumentos convincentes para desmontar os pareceres mentirosos da 
ECT. O resultado não poderia ser diferente, dos 72 governadores presentes no plenário apenas 03 
votaram contrários: Wellington Dias PT/PI, Jose Pimentel PT/CE e Humberto Costa PT/PE.  

Não poderemos deixar de relatar o importante trabalho feito pelo Senador Inácio 
Arruda PCdoB/CE, que foi o relator, apresentando parecer favorável com firmeza que foi 
fundamental para convencer os demais senadores. Devemos exaltar os trabalhos do Senador 
Paulo Paim PT/RS pelo compromisso, que sempre teve apoiando todas as lutas dos trabalhadores 
em correios a exemplo da periculosidade dos carteiros, dessa vez não foi diferente atuou 
firmemente contrariando a orientação do governo e mais uma vez ficou do lado dos 
trabalhadores. 

Vencemos uma batalha, mas temos a etapa final a vencer, o projeto segue para sanção 
ou veto da Presidente da República, e segundo as normas em vigor depois do despacho da 
secretaria da mesa do Senado ao palácio do planalto conta-se 15 dias úteis para a tomada dessa 
decisão. 

No 31º  CONREP que se realizará nos dias 17 a 20 de julho de 2013 discutimos nossas 
estratégias e deliberamos acerca do assunto 

 Este é um momento de grande relevância para o movimento sindical dos correios. É 
hora de unirmos força deixando de lado as nossas diferenças ideológicas e marcharmos juntos em 
uma grande campanha nacional ampliando as nossas estratégias para pressionarmos a Presidenta 
Dilma, fazendo com que ela sancione o projeto e repare as injustiças que foram cometidas com 
milhares de trabalhadores e trabalhadoras dos correios que foram sumariamente caçados pela 
ditadura militar e governos autoritários  

 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 
   

Saudações Sindicais, 

 

 
 
   

Robson Luiz Pereira Neves  Domingos Fernandes Pimenta 
Secretário de Anistia  Representante Regional 

 


