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Campanha Salarial 2012-2013 independente 
da FENTECT - Sindicatos Unificados

18 de setembro, 19h00, CMTC Clube, Av.  Cruzeiro do Sul, 808, Metrô Armênia
Para, se não houver avanços, deflagrar a greve da categoria!

CAMPANHA
Pco usa espaço publicitário 
para propaganda eleitoral 
gratuita na TV para mentir 
sobe ação do SINTECT-/SP 

Veja no verso 

Ou a empresa melhora a proposta, 
ou a categoria vai à GREVE!

Assembleia realizada no dia 11/09 reafirma posição dos Sindicatos Unificados e marca 
assembleia de greve no dia 18/09, caso a empresa não apresente uma proposta razoável
A categoria compareceu em 

peso na assembleia realizada no 

dia 11/09. Na votação, reafirmou a 

posição do Sintect/SP e Sindicatos 

Unificados sobre a rejeição da pro-

posta da ECT, que não atende aos 

anseios e necessidades da catego-

ria. Com isso, no dia 18/09 poderá 

ser deflagrada a GREVE.

Os trabalhadores presentes ouvi-

ram com atenção a explanação do 

presidente do Sindicato, o compa-

nheiro Diviza, sobre o andamento 

das negociações e a proposta de 

realizar assembleia de greve no dia 

18/09, que foi aprovada por ampla 

maioria.

Assim, se nas negociações a se-

rem realizadas até o dia 18/09 não 

forem apresentados avanços sobre 

a proposta apresentada pela ECT, 

será votada (e deflagrada) a greve. 

O Sindicato se coloca propenso 

a negociar e evitar a paralisação, 

desde que sejam contempladas as 

necessidades da categoria, tanto 

salariais quanto aos demais pon-

tos. Por isso, sobre as informações 

de que a empresa quer mexer no 

convênio médico, fica registrado 

que o Sindicato só aceitará qualquer 

mudança se for para melhorar o 

que existe, pois pior do que está é 

inaceitável.

Todos à assembleia de greve do 

dia 18/09!

Votaçõa na assembleia do dia 11/09 aprovou assembleia de greve para 18/09
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Calendário dos Sindicatos 
Unificados é seguido por 

filiados à fentect
A fentect não está dando enca-

minhamentos à Campanha Salarial. 

Travou as negociações, ao rejeitar 

a primeira proposta da ECT e não 

apresentar contraproposta. Não 

orienta os Sindicatos a ela filia-

dos e não dá perspectiva para a 

continuidade da luta. E ainda fica 

fazendo assembleia tabajara na 

base dos Sindicatos que dela se 

desfiliaram, para confundir e dividir 

os trabalhadores.

Enquanto isso os Sindicatos 

Unificados estão dando uma aula 

de como se encaminha uma Cam-

panha e se negocia. Tanto é assim 

que a ampla maioria dos Sindicatos 

filiados à fentect se somaram ao ca-

lendário dos Sindicatos Unificados 

e marcaram assembleia de greve 

para o dia 18 de setembro.

 Isso configura uma greve nacio-

nal sobre a liderança dos Sindicatos 

Unificados, apesar do papel de 

fura-greve da fentect. E mostra o 

quanto estavam certos os Sindica-

tos que se desfiliaram da fentect 

sob o argumento de que ela estava 

falida e não tinha mais condições de 

encaminhar as lutas da categoria.

Na televisão, pco mente 
sobre a ação do SINTECT-SP 

A fentect, através do pco, um 

de seus grupos dirigentes, utilizou 

espaço deste partido no horário 

eleitoral na TV para jogar divisão 

na Campanha Salarial da categoria.

Sua candidata, Anai Caproni, 

odiada pelos ecetistas de São 

Paulo que já conhecem seu perfil 

caluniador, mentiu na cara dura 

dizendo que o SINTECT-SP se retirou 

da Campanha.

Ora, quem 

não está fa-

zendo Campa-

nha nenhuma 

é justamente a 

fentect e o pco. 

E ainda estão 

tentando divi-

dir quem quer 

lutar, fazendo 

a s s e m b l e i a s 

tabajaras em 

bases nas quais nem podem fazer, 
com o único objetivo de dividir e 
enfraquecer a categoria.

Essa ação deixa claro que o grupo 
político pco está atuando contra a 
categoria ecetista. Está jogando na 
confusão e na divisão como forma 
de lucrar politicamente sobre um 
fracasso da categoria na Campanha 
Salarial, que o grupo está fazendo 
de tudo para ocorrer.

Publicação de sentença 
judicial por ordem do Juiz

Publicamos abaixo a íntegra da sentença do Processo nº 
583.00.205.074128-7, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos 
Dias Mona, que determinou que “esta sentença será integralmente 

publicada no boletim do réu, na forma acima disciplinada”.


