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Quadro de Assembléias - Campanha Salarial 2012 

Votação da Pauta da 1ª Proposta da ECT 

SINDICATO DATA/HORA RESULTADO 

AC 13/08 – 17:50 Rejeitou a Proposta e aprovou Assembléia Geral permanente durante a campanha. 

AL 10/08 – 19h Rejeitou a Proposta e aprovou Moção de Repúdio à agressão sofrida pelos 

trabalhadores de São Paulo, bem como à postura dos negociadores da ECT em não 

permitir a transmissão das negociações ao vivo. 

AM 14/08 – 19h Rejeitou a Proposta e aprovou Moção de Repúdio à agressão sofrida pelos 

trabalhadores de São Paulo, bem como à postura dos negociadores da ECT em não 

permitir a transmissão das negociações ao vivo. 

BA 15/08 – 18:30 Rejeitou a Proposta 

BRU   

CAS 14/08 – 19h Rejeitou a Proposta, e aprovou Moção de Repúdio contra a direção do SINTECT/SP 

(PCdoB) pela agressão aos trabalhadores de São Paulo em assembléia realizada em 

25/07, bem como à postura dos ex-sindicalistas, negociadores da ECT, em não permitir a 

transmissão das negociações ao vivo. Exigência da transmissão das negociações ao vivo. 

CE 14/08 – 18:30 Rejeitou a Proposta  

DF 16/08 – 18:30 Rejeitou a Proposta 

ES 14/08 – 19h Rejeitou a Proposta 

GO 14/08 – 18h Rejeitou a Proposta e aprovou Moção de Repúdio à agressão sofrida pelos 

trabalhadores de São Paulo, bem como à postura dos negociadores da ECT em não 

permitir a transmissão das negociações ao vivo. Aprovou estado de greve. 

JFA 14/08 – 18h Rejeitou a Proposta 

MA 15/08 -  Rejeitou a Proposta 

MG 09/08 – 19h Rejeitou a Proposta, e aprovou Moção de Repúdio contra a direção do SINTECT/SP 

(PCdoB) pela agressão aos trabalhadores de São Paulo em assembléia realizada em 

25/07, bem como à postura dos ex-sindicalistas, negociadores da ECT, em não permitir a 

transmissão das negociações ao vivo. Exigência da transmissão das negociações ao vivo. 

MT 07/08 – 19h Rejeitou a Proposta 

MS 15/08 – 16:30 Rejeitou a Proposta 

PA 08/08 – 19h Rejeitou a Proposta 

PB 16/08 – 19h Rejeitou a Proposta e aprovou Moção de Repúdio à agressão sofrida pelos 

trabalhadores de São Paulo, bem como à postura dos negociadores da ECT em não 

permitir a transmissão das negociações ao vivo. Aprovou estado de greve a partir de 

17/08. 

PE 09/08 – 18:30 Rejeitou a Proposta e aprovou Moção de Repúdio à postura dos negociadores do 

Governo Dilma;  

PI 15/08 – 19h Rejeitou a Proposta 

PR 14/08 – 19h Rejeitou a Proposta e aprovado o estado de greve 

RJ 15/08 – 19h Rejeitou a Proposta, por aclamação e aprovou Moção de Repúdio contra o PCdoB pela 

agressão aos trabalhadores de São Paulo, bem como à postura do Eduardo Ceará e 

demais negociadores da ECT em não permitir a transmissão das negociações ao vivo. 

RN 09/08 - 18:30 Rejeitou a Proposta – A categoria se mostra muito insatisfeita e indignada com a 

proposta apresentada pela ECT. 
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RO 10/08 – 19h Rejeitou a Proposta 

RPO 09, 10 e 14/08 – 19h Rejeitou a Proposta 

RR 16/08 – 18h Rejeitou a Proposta e aprovou Moção de Repúdio à agressão sofrida pelos 

trabalhadores de São Paulo, bem como à postura dos negociadores da ECT em não 

permitir a transmissão das negociações ao vivo. 

RS 09/08 – 19h Rejeitou a Proposta, aprovou o chamado à unificação da campanha salarial, com 

pauta, calendário e mesa de negociação única, composta por um representante de 

cada sindicato, e a antecipação da Greve. 

SC 10/08 – 19h Rejeitou a Proposta e aprovou Moção de Repúdio à agressão sofrida pelos 

trabalhadores de São Paulo, bem como à postura dos negociadores da ECT em não 

permitir a transmissão das negociações ao vivo. 

SE 11/08 – 09:30 Rejeitou a Proposta e aprovou Moção de Repúdio à agressão sofrida pelos 

trabalhadores de São Paulo, bem como à postura dos negociadores da ECT em não 

permitir a transmissão das negociações ao vivo. 

SJO 14/08 – 19h Rejeitou a Proposta e aprovou estado de greve e Moção de Repúdio à ECT pela 

proposta apresentada, bem como à postura dos negociadores da ECT em não 

permitir a transmissão das negociações ao vivo. 

SMA 16/08 – 18h Rejeitou e repudiou a Proposta 

SP 16/08 – 19h Rejeitou a Proposta, por aclamação e aprovou Moção de Repúdio contra o PCdoB pela 

agressão aos trabalhadores de São Paulo, bem como à postura do Eduardo Ceará e 

demais negociadores da ECT em não permitir a transmissão das negociações ao vivo. 

STS 14/08 – 19h Rejeitou a Proposta 

URA 16/08 – 18h Rejeitou a Proposta 

VP 16/08 -  Rejeitou a Proposta e decretado estado de greve 

 


