
Mais uma vez o governo Moisés tenta mandar a conta do sacrifício aos empregados, 
mas privilegia os cargos políticos, agrada ao empresariado e os que recebem polpudos 
salários, aposentadorias e pensões.

Agora foi a vez dos empregados da SCPar Porto de Imbituba pagarem o pato. 
Recebemos no dia 07/07 a proposta da empresa autorizada pelo primeiro ministro do 
governo Moises, o secretário Paulo Eli, afastando a possibilidade do pagamento da 
reposição in�acionária na data base de 01/05 aos empregados do Porto de Imbituba. A 
empresa está submetida a égide do Grupo Gestor de Governo - GGG.

É inconcebível que o grupo SCPAR esteja abarrotado de cargos comissionados por 
apadrinhamento político com vultuosos salários e excesso de gastos em viagens, 
enquanto o empregado concursado sequer tenha o direito a reposição 
in�acionária.

É de conhecimento de todos que o Porto de Imbituba é uma empresa que não depende 
dos recursos do Tesouro do Estado, ao contrário, o Porto de Imbituba é uma empresa 
com desempenho econômico e �nanceiro que proporciona lucros aos seus acionistas, 
e tem a obrigação de repor a in�ação nos salários daqueles que constroem a empresa, 
seus empregados. A empresa sempre honrou com essa reposição in�acionária nos 
salários e com aval do Grupo Gestor. 

Colocaram o "bode" na sala e mandam a conta para aqueles que não sentaram à mesa 
negocial. 

Proposta da empresa: Manutenção do ACT vigente porém reposição salarial 
ZERO %.

A INTERSINDICAL não aceitará esta proposta absurda e vai discutir esse entrave na 
esfera política, onde a irresponsabilidade daqueles que, por dever de ofício, deveriam 
seguir o regramento legal e institucional, estão prejudicando todo um trabalho de 
mesa negocial realizado entre a INTERSINDICAL e a Diretoria da empresa. Vamos propor 
a empresa que para avançarmos para o fechamento do ACT é necessário uma proposta 
decente com a reposição do INPC para as cláusulas �nanceiras e econômicas.
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FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
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INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS E NA 
DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DO PORTO COM A UNIDADE SINDICAL 

NEGOCIAÇÕES
COLETIVAS
EMPERRADAS
PELO GGG

A HORA É UNIDADE E MOBILIZAÇÃO! 

ENTENDA, NÃO É PESSOAL,
PRECISEI ESCOLHER ENTRE

VOCÊ E O CAVIAR...


