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Brasília – DF, 07 de dezembro de 2012. 

CT/FEN–303/2012. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

ASSUNTO: Vale Drogaria 

 

 

Companheiros(as), 

 

A nova diretoria da FENTECT assumiu o mandato em julho de 2012, quando já foi provocada 

pela direção da ECT para começar a campanha salarial 2012/2013, uma vez que a ECT tinha como 

objetivo terminar a campanha salarial no dia 30 de Julho. 

Diante das denúncias que realizamos aos trabalhadores e ao Ministério Público de que a 

direção da ECT não tinha intenção de negociar nada com nossa categoria, conseguimos levar a campanha 

salarial até o final de setembro, onde fomos obrigados a realizar uma greve para defender nossos 

benefícios, principalmente o Plano de Saúde. 

Com isso, não conseguimos tomar pé de toda a situação que a antiga direção da FENTECT 

deixou nossa Federação. Uma das questões que precisamos conhecer melhor e nos posicionar diante dela 

é o Vale Farmácia, contrato assinado no ano de 2011, pela antiga diretoria da FENTECT com a ECT e a 

contratada para exercer o serviço, a empresa Global Gestão em Saúde LTDA. 

Este contrato gerou na categoria várias desconfianças, por isso é nosso dever esclarecer todos 

os pontos deste Convênio para tomarmos uma decisão se continuamos com o Convênio Farmácia ou 

revogamos o contrato caso o serviço não exista e os trabalhadores estejam levando um golpe. 

Diante disso, convocamos os representantes da Global Gestão em Saúde LTDA para uma 

reunião na semana que vem, para exigir todos os esclarecimentos possíveis sobre o Convênio, a fim de 

sabermos se realmente o Convênio funciona, ou se é um golpe contra a categoria. 

Neste sentido, pedimos aos companheiros das direções sindicais e trabalhadores de base que 

nos envie e-mail’s para o endereço fentect@fentect.org.br, dizendo se o Convênio Farmácia funciona, se 

o trabalhador foi atendido de forma eficaz e obteve o benefício, ou se o Convênio é apenas um golpe, pois 

se este Convênio não for real, nos não vamos mantê-lo, não vamos legitimar nenhum golpe na nossa 

categoria. 

 

Aguardando manifestações. 

 

Saudações, 

 

 

   

Edson Dorta Silva 

Secretário Geral 
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