
 
 

:: Boletim Empresas Públicas nº 08/2016 -  30 de setembro de 2016 :: 

 

Sindicatos fazem pressão em reunião com Secretário Spies e Secretário do CPF 

 

   

 

No dia 25 de agosto, o secretário Spies chamou os Sindicatos que representam os trabalhadores da 
Epagri e Cidasc para uma reunião em que estavam também presentes o secretário executivo do CPF, 
Aginolfo, e representantes das empresas.  O objetivo da reunião, que foi exposto pelo próprio 
Aginolfo, foi solicitar aos sindicatos que aguardassem pelo menos até novembro, para que a 
Secretaria da Fazenda pudesse avaliar a evolução da receita do estado até lá e então promover 
estudos para verificar a possibilidade de apresentar alguma proposta para o ACT aos trabalhadores. 
   
Os sindicatos souberam na manhã do mesmo dia que seria essa a proposta a ser apresentada e 
mobilizaram um bom número de colegas da sede da Epagri e do Cepa, que lotaram o gabinete da 
secretaria empunhando faixas repudiando a atitude do governo. A reação dos Sindicatos foi tão forte 
que o Aginolfo, no transcorrer da reunião, voltou atrás e afirmou que se reuniria com o secretario 
Gavazzoni nos próximos dias para estudar uma proposta para ser apresentada possivelmente anda na 
próxima semana.   
 
Essa ação dos sindicatos mostrou claramente que a mobilização dos trabalhadores é que fará a 
diferença nas negociações deste ano. 
 
Mobilizações nas unidades da Epagri e Cidasc se intensificam 
 
Seguindo as deliberações da assembleia geral do dia 30 de agosto, os sindicatos estão promovendo 
mobilizações em frente à diversas unidades das empresas, inclusive junto ao portão da sede da Epagri 
em Florianópolis. Estas mobilizações estão sendo realizadas fora do horário do expediente e tem 
repercutido por todo o estado, ganhando adesões a cada dia. 
 
Seguem abaixo fotos com os locais e datas de algumas dessas mobilizações: 
 



 
Itajaí – 20 de setembro de 2016 (7h30) 

 

 
Chapecó – 20 de setembro de 2016 (13h) 

 

 
Itajaí – 28 de setembro de 2016 (7h30) 

 

 
Florianópolis – 29 de setembro de 2016 (7h30) 

 
Nos próximos dias as mobilizações continuarão ainda mais intensas, demonstrando claramente que 
os trabalhadores não aceitam a atitude intransigente do governo de manter a proposta de reposição 
zero da inflação. 

Vamos em frente! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 

 
 

 


