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VITÓRIA DAS CATEGORIAS
UNIDAS E MOBILIZADAS
Na terça-feira passada (31/5), mais
de 700 trabalhadores da Epagri,
Cidasc e Ceasa atenderam ao
comando
dos
sindicatos
e
participaram da AGE – Assembleia
Geral Extraordinária e estadualizada
na APAER, em Florianópolis. Como
item de pauta, foi deliberado por
unanimidade a rejeição da proposta do governo da reposição parcial de 4,49% e também foi
deliberado pelo estado de greve, de forma a manter as categorias mobilizadas. Após essa
decisão, todos os empregados se dirigiram para a frente da SAR - Secretaria da Agricultura,
paralisando o trânsito na SC-404 e, em seguida, na frente da EPAGRI, liberando o trânsito de
veículos.
À tarde, o movimento ordeiro se deslocou até o
Centro Administrativo na SC-401, para pressionar o
GGG – Grupo Gestor de Governo, formado pelo
secretário Paulo Eli e os secretários da Casa Civil e
Administração. Os representantes dos sindicatos
foram recebidos por Décio Vargas, consultor
executivo de negociação e relações de trabalho da
Secretaria da Administração, no ato representando a cúpula do GGG.
Ele nos repassou a posição final do governo, ou seja, autorizaram a concessão integral do INPC
aos trabalhadores da Epagri, Cidasc e Ceasa, de 12,47%, no reajuste salarial e no Vale
Alimentação. Décio também
informou que todas as demais
cláusulas sociais deverão ser
negociadas diretamente com o
Secretário da Agricultura, Ricardo
Miotto. Alguns pontos com
impacto financeiro pequeno
foram discutidos, e agora
aguardaremos por uma posição do GGG.
Essa conquista histórica do movimento, no qual estamos conseguindo avançar para o
fechamento do ACT 2022/2023 só foi possível graças à grande mobilização instaurada, que
forçou ao governo a negociar seriamente com os sindicatos, sem a enrolação inicial, quando o
secretário de Agricultura não se entendia com o grupo GGG.
O Estado de Greve permanece até o fechamento dessa negociação, que segue hoje, dia 2/6, às
15h, junto ao Secretário da Agricultura, ocasião na qual esperamos que, com a carta branca
que ele recebeu, possa finalizar o nosso ACT definitivamente.

Enquanto isso, ficaremos atentos!

FILIE-SE JÁ pois JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
Cooperação e evolução
para os novos tempos.
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