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Quadro Parcial de Assembléias - Campanha Salarial 2012 

Deflagração de Greve 

SINDICATO DATA RESULTADO 

AC 05/09 Aprovado o estado de greve e indicativo de greve para 25/09. 

AL 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Mantido o estado de greve e adiou a assembléia de deflagração 

de greve para 25/09. 

AM 11/09  

BA 12/09  

BRU   

CAS 10/09 Aprovado o estado de greve permanente e nova assembléia em 18/09 p/ avaliação e deflagrar greve. 

CE 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Nova assembléia em 18/09.  

DF 11/09  

ES 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Mantido o estado de greve. Nova assembléia em 12/09, podendo 

deflagrar greve a qualquer momento. 

GO 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Mantido o estado de greve e aprovada nova assembléia para 

18/09, com greve p/ 19/09, e CONSIN em 13 e 14/09. 

JFA 05/09 Aprovado o estado de greve a partir do dia 05/09/2012 e o indicativo de greve para o dia 25/09/2012. 

MA 11/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Aprovada nova assembléia em 18/09 p/ avaliação e construção de 

pauta regional e assembléia de deflagração de greve em 25/09. 

MG 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Aprovada a greve geral a partir de zero hora de 11/09.  

MT 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Nova assembléia em 18/09 p/ referendar deflagração de greve. 

MS   

PA 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Aprovada a greve geral a partir de zero hora de 11/09. 

PB 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Nova assembléia em 18/09. 

PE 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Mantido o estado de greve. Nova assembléia no dia 18/09, com 

indicativo de greve p/ 19/09 e Plenária nacional de unificação do movimento de correios com todos os 

35 (trinta e cinco) sindicatos da categoria. 

PI 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Nova assembléia em 18/09. 

PR 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Nova assembléia em 18/09. 

RJ 11/09  

RN 11/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Mantido o estado de greve e aprovada nova assembléia para 

18/09, com indicativo de greve para 19/09. 

RO 11/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Aprovado estado de greve; Aprovada nova assembléia em 24/09 

com indicativo de greve em 25/09. 

RPO 24/09  

RR 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT – Aprovada nova assembléia em 13/09. Mantido o estado de 

greve. 

RS 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Mantido o estado de greve; Chamado de reunião de todos os 35 

Sindicatos p/ unificação da greve; e aprovada assembléia de deflagração de greve para 18/09. 

SC 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Aprovada nova assembléia para 18/09, com greve p/ 19/09, e 

Plenária com todos os 35 sindicatos em 13 e 14/09. 

SE 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Mantido o estado de greve, com possibilidade de greve a 

qualquer momento. Nova assembléia em 18/09 p/ decidir a deflagração de greve. 

SJO 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Mantido o estado de greve e aprovada nova assembléia para 
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18/09 e Plenária com todos os 35 sindicatos em 13/09. 

SMA 14/09  

SP 10/09  

STS 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT. Nova assembléia em 25/09. 

URA 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT – Nova assembléia em 13/09 

VP 10/09 Rejeitada a última proposta da ECT – Mantido o estado de greve e aprovada nova assembléia para 

18/09 e Plenária com todos os 35 sindicatos em 13/09. 

 

 


