
Agosto de 2015 Filiado a

Faça uma visita ao site oficial do SINTECT-SP  -  www.sintect-sp.org.br  -  Ou procure o SINTECT-SP nas redes sociais:

ASSEMBLEIA
25 de agosto, às 19h00

No CMTC Clube, Av. Cruzeiro do Sul, 808, Metrô Armênia  - PARA DECRETAR ESTADO DE GREVE

Sede: Rua Canuto do Val, 169, Santa Cecília - CEP: 01224-040 Tel. 3822 6186 / 5598 - Fax 3822 5601
Subsede CTP/Zona Oeste: Rua Jaguaré Mirim, 316-A - Tel: 3834-2571/3832 2053
Subsede Sorocaba:  Rua Mato Grosso, 265 - Santa Terezinha, Sorocaba - Tel (015) 3211 4461
Subsede ABC: Av. XV de Novembro, 17, Sala 31, Centro, Santo André - Tel. 2325 5598
Subsede Guarulhos/Alto Tietê: Avenida Estilac Leal, 90, Centro, Guarulhos, Tel. 2408 6890
Subsede Zona Sul: Rua Manoel Borba, 292, 8º andar, sala 81, Santo Amaro, Tel. 2924 6118

A GREVE é a arma dos 
trabalhadores para acabar 

com a intransigência da ECT!
A empresa não negociou nada e sequer respondeu às reivindicações da categoria 

– Só insiste em manter acordo anterior, mas com retirada de direitos, com reajuste 
abaixo da inflação e sem pagamento da PLR - TODOS À ASSEMBLEIA! VAMOS À LUTA!

TODOS NA MOBILIZAÇÃO E NA LUTA

A ECT não avançou nada nas negociações da Campanha Salarial.

Primeiro, colocou prepostos sem poder de decisão em sua 
equipe de negociadores, já deixando claro que as negocia-
ções seriam uma farsa.

E foram. Não houve resposta à pauta de reivindicações 
entregue pela FINDECT. E toda questão levantada pe-
los representantes dos trabalhadores na mesa iam para 
análise e não voltavam. 

De concreto, só o anúncio de que a empresa quer piorar o 
convênio médico. Como, se já tá uma porcaria? Ela quer reti-
rar os pais e alterar as formas de compartilhamento do nosso 
Convênio. NÃO VAMOS ACEITAR ESSE RETROCESSO!

Os negociadores da empresa também anunciaram que não 

haverá pagamento da PLR, porque a empresa não deu lucro 
em 2014. A PLR é um direito conquistado e tem de ser paga!

Tudo isso vem de uma Diretoria irresponsável que está aca-
bando com a empresa, sucateando o atendimento e superex-
plorando os trabalhadores.

Falta de concurso público e de funcionários, excesso de 
serviço, localidades sem serem atendidas, unidades cain-
do aos pedaços, péssimas condições de trabalho, falta de 
ações contra os assaltos, suspensão de entrega em áreas 
de risco, assédio moral das chefias, falta de material de 
trabalho e de uniformes, e mais uma longa lista de prob-
lemas que mostram o abandono e a incompetência ad-
ministrativa da atual diretoria da ECT.


