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MOÇÃO DE REPÚDIO
João Pessoa, 18 de setembro de 2013.

Os SINTECT´s da FNTC da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Vale do
Paraíba e São José do Rio Preto, repudiam a forma antidemocrática da Secretária Geral da
FENTECT, Sra. Anaí Caproni, nos encaminhamentos da Federação na nossa Campanha
Salarial.
Primeiro quando recusou-se a colocar no Informe da FENTECT nº16 de orientação
para deflagração de greve do dia 17 deste, o fato que 05 dos seus sindicatos filiados, encontramse em greve desde os dias 12 e 13 de setembro, legitimamente e legalmente deliberado nas
assembleias de base convocadas por esses sindicatos.
Outro fato grave aconteceu quando na Audiência de Conciliação realizada no
Tribunal Superior do Trabalho no dia 17 deste, na qual a Sra. Anai Caproni desconsiderou mais
de 16 mil trabalhadores em Correios representados pelos SINTECT´s PB, PE, RS, VP/SP e
SJO/SP, quando omitiu ao TST que esses sindicatos se encontravam em greve e já haviam
rejeitado a contraproposta da Empresa de 8% de reajuste salarial. Fato esse que gera dúvida na
categoria sobre a disposição da FENTECT de negociar totalmente os dias da greve e das
paralizações convocadas pelas Centrais Sindicais dia 11 de julho e 30 de agosto realizadas por
esses sindicatos.
Essa Moção tem a intenção de dialogar com as Direções Sindicais e trabalhadores
em todo o país da importância de garantirmos o devido respeito as divergências de opinião, a
autonomia dos sindicatos e deliberação das assembleias de base.
É inaceitável ver a Secretária Geral da FENTECT utilizar-se de meios
antidemocráticos para fazer a disputa política em meio a uma Campanha Salarial com a
categoria em greve, gerando desconfiança e medo nos trabalhadores sobre o comprometimento
político dessa Entidade com a unidade e defesa dos trabalhadores e sindicatos a ela filiados.
A representante da FENTECT declarou em diversas oportunidades que não
reconhece a greve destes sindicatos e não tem a intenção de defende-los como deveria fazer
com qualquer sindicato filiado a Federação.
Diante disto, além desta Nota de Repudio a esta atitude desrespeitosa com os
trabalhadores e sindicatos em greve, os SINTECT´s da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do
Sul, Vale do Paraíba e São José do Rio Preto, aprovaram em assembleia a suspensão do repasse
das mensalidades destes sindicatos a FENTECT até que a Sra. Secretária Geral da Federação,
Anaí Caproni, faça uma retratação pública com pedido de desculpa aos trabalhadores das bases
territoriais destes sindicatos, os quais estão em greve conjuntamente com os demais sindicatos
do país enfrentando a Direção dos Correios, o Governo Federal, o Tribunal Superior do
Trabalho e infelizmente a FENTECT.
Por fim, chamamos a todos os trabalhadores a se solidarizarem contra este ataque a
democracia operaria e a aqueles que estão travando uma dura e justa luta. Até a vitória!
Moção de Repúdio aprovada na Assembleia do SINTECT/PB realizada dia 18 de setembro de 2013.

