QUADRO RESULTADOS ASSEMBLÉIAS
30/08/2013, às 09:00

SERPRO – atualizado em

SINDPD-AM – Em Assembleia realizada hoje os trabalhadores(as) do
Serpro reafirmaram a aceitação da proposta econômica da empresa.
SINDPD-AP – Em assembleia realizada as 11:30hrs em segunda
chamada, funcionarios do serpro do Amapá, decidem por 5 votos a 3 pelo
dissidio com mobilização com manifestação local e não pela greve.
SINDPD-CE – Reafirmou a aceitação da proposta econômica da empresa
com 78 votos a favor, 39 contra e 20 abstenções.Consequentemente,
rejeitou o dissídio.
SINDPD-DF Pela aceitação da proposta da empresa; 143 (cento e quarenta
três) votos; Contrários 114 (cento e quatorze) votos; Abstenções: 12
votos. Com este resultado, Brasília aceita a proposta apresentada pela
empresa em sua maioria. (143) votos.
SINDPD-GO - Em assembleia realizada hoje as 10hs, com os
trabalhadores e trabalhadoras do SERPRO Goiás, foi deliberado: 1)
Rejeição da Proposta da Empresa 2) Aprovação do Dissídio.3) Com
relação a mobilização, os presentes seguirão o que for deliberado no
próximo Comando Nacional.
SINDPD-ES – Informamos que foi realizado assembléia com os
trabalhadores do Serpro iniciado as 14:00 h no pátio da RF em Vitória
nesta data, que ratificou o resultado de aceitação da ultima proposta da
empresa, conforme já apresentado no ultimo comando nacional. Feito
também esclarecimentos sobre a possibilidade da campanha salarial ir
para dissídio e seus desdobramentos, caso a maioria dos estados assim
aprovem.
SINDPD-MA – Aceitou a proposta da empresa
SINDPD-MT – Rejeitaram a proposta da empresa e aprovaram por
unanimidade o ingresso com Dissídio Coletivo .
SINDADOS-MG – 1) Ajuizamento do dissídio: 31 votos a favor; 85 votos
contra; 33 abstenções; 2)Aceitação da proposta da empresa: 62 votos a
favor;
46
votos
contra;
38
abstenções

SINDPD-PA – Em assembleia realizada hoje, dia 28/08/2013, às 10h.

os trabalhadores e trabalhadoras da empresa Serpro Regional
Belém, rejeitaram a proposta da empresa e aprovaram o
instauração do Dissídio. Abaixo o quantitativo de empregados na
assembleia: proposta da empresa rejeitada - 66 contra e 4
abstenções. Dissídio coletivo - 62 a favor, 3 contra e 5
abstenções.
SINDPD-PB - ACEITA A PROPOSTA DA EMPRESA

SINDPD-PE– SEM INFORME
SINDPD-PI – Aprovaram a proposta da empresa.
SINDPD-PR – SEM INFORME
SINDPD-RJ – SEM INFORME
SINDPD-RN – Aprovou dissídio
SINDTIC-SE – Os Trabalhadores do Serpro, em Sergipe, realizaram AGE,
às 10 horas de ontem, 28/08. Por unanimidade, rejeitaram a proposta da
empresa, aprovaram paralisação para o dia 30/08, solicitação de mediação
da negociação pelo MPT em lugar do dissídio, com a participação de
todos os Sindicatos. Em caso de ocorrer essa mediação, os
Trabalhadores farão mobilização no dia e horário desta reunião.
SÃO PAULO - SEM INFORME

Atenciosamente,

Secretaria Geral – SINDPD-CE
3048-1414
3048-1403

