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

Campanha Salarial 2012-2013 independente 
da FENTECT - Sindicatos Unificados

11 de setembro, 19h00, CMTC Clube, Av.  Cruzeiro do Sul, 808, Metrô Armênia

Para debater os próximos passos decisivos da Campanha Salarial

Sindicatos Unificados apresentam contraproposta

4º Campeonato de Futebol de Campo do SINTECT/SP 
Inscrições abertas até 10 de setembro - Sorteio dos times no dia 13 de Setembro, quinta feira, no CMTC Clube, 
na Av. Cruzeiro do Sul, 808, próximo ao metrô Armênia, às 19h00 – Início do campeonato dia 16 de setembro.

As inscrições devem ser realizadas com o Diretor da sua região, na sede ou subsedes do SINTECT/SP.

Mostrando maturidade, respeito e compromisso com os trabalhadores, Sindicatos Unificados apresentam 
contraproposta ao Ministro das Comunicações e ao Presidente da ECT, elaborada em conjunto com o 

DIEESE a partir do balanço fornecido pela empresa - Reunião ficou marcada para 05/09
O esforço dos Sindicatos Uni-

ficados está surtindo os efeitos 
esperados. Após solicitar com 
muita insistência e obter o balanço 
financeiro da empresa do último 
ano, elaboraram com a assessoria 
do DIEESE uma contraproposta. 
Esta, por sua vez, foi encaminha-
da ao Presidente da ECT, Wagner 
Pinheiro, e ao Ministro das Comuni-
cações, Paulo Bernardo, em reunião 
realizada no dia 03 de setembro.

Além dos presidentes dos Sindi-
catos Unificados, participou dessa 
reunião o Presidente Nacional da 
CTB, Wagner Gomes.

Conseguir essa reunião foi 
um grande passo dos Sindicatos 
Unificados.  Afinal, é preciso sa-
ber negociar, e isso implica abrir 

espaços e fazer o debate avançar 
quando estiver travado. E estava 
tudo parado, uma vez que a ECT 
apresentou a proposta rebaixada de 
3% e não avançou após sua rejeição.

Agora é preciso aguardar a res-
posta da empresa e do governo, 
que pode sair na reunião já marcada 
para o dia 05/09, e decidir, numa 
grande assembleia a ser realizada 
no dia 11/09, os passos  decisivos 
da Campanha Salarial deste ano.  
Contamos com a presença de to-
dos nesta assembleia porque essa 
decisão de muita responsabilidade 
só pode ser tomada pelo conjunto.

Veja no verso a contraproposta apre-
sentada pelos Sindicatos Unificados 
ao Presidente da ECT e ao Ministro das 
Comunicações.

Reunião realizada pelos Sindicatos Unificados com o Presidente da ECT, Wagner Pinheiro, e com o Ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, para apresentar a contraproposta elaborada pelos Sindicatos com a assessoria do DIEESE - Na foto, da 
esquerda para a direita: Rufino (Sintect/TO), Gandara (Sindecteb/BRU), Diviza (Sintect/SP), Paulo Bernardo (Ministro das 
Comunicações), Wagner Pinheiro (Presidente da ECT), Wagner Gomes (Presidente Nacional da CTB) e Ronaldão (Sintect/RJ)

CAMPANHA
Veja no verso a 
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