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Governo continua com descaso e não apresenta proposta
Na 6ª reunião de negociação do ACT 2018/2019 do Comando
Unificado com o Secretário da Agricultura Airton Spies,
ocorrida na manhã do dia 12/04, o discurso apresentado foi o
mesmo de sempre, de que o CPF ainda não informou as
diretrizes para as negociações salariais deste ano.
A situação da campanha salarial, na prática, continua a
mesma desde o dia em que entregamos a pauta de
reivindicações, em 13 de dezembro do ano passado.
Caso o ACT não seja assinado dentro da data base, com a nova legislação trabalhista em vigor, as cláusulas sociais do
acordo anterior perdem a efetividade e não podem mais ser pagas a partir de 30 de abril. O Comando Unificado
cobrou do secretário Spies a possibilidade de um pré-acordo, para que pelo menos se assegurasse a manutenção das
cláusulas sociais para os funcionários das empresas, mas nem sobre isso houve qualquer comprometimento.
Além disso, Spies não marcou data para a próxima reunião, dizendo que apenas quando o governo apresentar as
diretrizes para as negociações definirá essa data.
Diante disso, o Comando Unificado está desde já planejando uma
assembleia geral unificada, que ocorrerá em Florianópolis no dia
26/04.
A programação da assembleia ainda está sendo discutida, mas para que
todos possam ir se organizando, ela terá inicio na manhã do dia 26 de
abril e haverá ônibus saindo de todas as regiões do estado.
Este é um momento decisivo na Campanha Salarial deste ano, para que
os trabalhadores das empresas manifestem sua indignação pela forma
como a negociação salarial vem sendo tratada.
Vamos participar e convidar mais colegas, de todas as categorias profissionais das empresas, para participar da
Assembleia Geral Unificada.
É a hora de mostrarmos nosso poder de mobilização. Nos encontramos dia 26/04, em Florianópolis.

A luta continua, vamos em frente! Juntos somos mais fortes!

