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NOVA NEGATIVA DO GOVERNO EXIGE FORTE MOBILIZAÇÃO NAS 

ASSEMBLEIAS REGIONAIS NO DIA 10/09 

 

Para surpresa geral, o governador Moisés, através 
do Grupo Gestor do Governo (GGG), decidiu negar 
mais uma vez a reposição da inflação para os 
trabalhadores da Epagri, Cidasc e Ceasa. A 
informação foi repassada pelo Secretário da 
Agricultura Ricardo de Gouvêa aos dirigentes 
sindicais no último dia 02/09, em reunião na SAR. 

 

Depois de mais de 100 dias da nossa data-base (1º de maio), e de promessas de prazos não cumpridas, o 
Governo chamou mais uma vez os representantes dos trabalhadores para apresentar a proposta de ZERO 
% DE REPOSIÇÃO e NÃO RENOVAÇÃO DA GARANTIA DE EMPREGO. Para dourar a pílula, a proposta 
contempla pequenos aumentos no vale alimentação e auxílio creche. 
 

A proposta deixou os dirigentes sindicais de todas as categorias indignados por tamanho descaso. Todos 
os números do Portal da Transparência mostram a grande melhoria da situação financeira do Estado. O 
comprometimento atual da folha é o menor dos últimos três anos, não havendo limitação quanto a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. A receita do Estado aumentou 15,94% de maio de 2018 a abril de 2019, três 
vezes maior que a inflação (INPC de 5,07%) do mesmo período, não havendo motivo para a intransigência 
do Governo. O superávit orçamentário do primeiro semestre deste ano foi de R$ 1,19 bilhões, contra R$ 
220 milhões do mesmo período do ano passado e a receita do governo cresceu 17% no primeiro semestre 
de 2019. Reiteradamente temos mostrado aos dirigentes do Governo que, além do prejuízo imediato com 
o achatamento salarial, a não reposição do INPC na tabela salarial compromete financeiramente de modo 
expressivo a carreira de cada um a médio e longo prazo, bem como os planos de saúde das empresas. 
 

          
 

Ontem, 04/09, juntamente com dirigentes sindicais do Sintagri e Simvet, estivemos novamente na 
Assembleia Legislativa articulando novas estratégias para buscar uma mudança de postura do Governo. 
Conversamos com diversos deputados, com alguns encaminhamentos definidos para abrir novas frentes 
de negociação junto ao governo.  
 



 

Independente de qualquer novidade, mantivemos nossa 
Assembleia em sessões regionais na próxima 3ª feira, dia 
10/09 (Regiões de Rio do Sul e Tubarão no dia 11/09).  Os 
demais sindicatos ainda não marcaram suas assembleias. 
 
É fundamental a presença de todos nas assembleias 
regionais para discutir e apreciar a proposta que foi 
apresentada. Confirmada a rejeição desta proposta em 
assembleia, devemos aprovar o indicativo de greve e discutir 
ações e mobilizações da base para buscar a retomada das 
negociações. 
 

A hora é agora. Manifestando nossa mobilização e indignação nos fortalecemos na luta. 

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

 


