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Dirigentes Sindicais surpreendidos com suspensão de reunião de negociação 
 

A 4ª reunião de negociação que havia sido marcada pelo 

secretário Airton Spies para às 14h do dia 19/03 foi 

desmarcada por e-mail às 12h30 do mesmo dia. Os 

dirigentes sindicais do Comando Unificado não aceitaram 

tal tratamento e insistiram em ser recebidos. Spies 

atendeu os representantes dos sindicatos na antessala do 

gabinete da secretaria, com todos em pé, e explicou que 

não poderia ainda apresentar qualquer contraproposta à 

nossa pauta de reivindicações porque o CPF não havia encaminhado as diretrizes para as negociações.  
 

Os sindicalistas demonstraram seu descontentamento com o descaso do governo para com os 

trabalhadores, já que a pauta de reivindicações foi entregue ainda em dezembro de 2017 e até agora, depois 

de 4 reuniões, nenhum avanço houve nas negociações.  
 

Ficou marcada nova rodada de negociações para o dia 26/03, e Spies comprometeu-se novamente em 

buscar a posição do governo para que se possa dar início de fato às negociações.  

 
Sindicatos iniciam ações exigindo contraproposta do governo 
 

Ao final da reunião, os sindicalistas comunicaram ao secretário Spies que as ações de mobilização por parte 

dos trabalhadores terão início após o dia 26/03, data marcada para a próxima reunião, caso o governo não 

apresente uma contraproposta que permita iniciar as negociações.  

 

Seguindo a estratégia planejada pelo Comando Unificado 

para esta campanha, no dia de ontem foi instalado 

outdoor ao lado do portão da sede da Epagri, cobrando 

posição do governo.  

 

Neste momento, em que o governo não mostra disposição 

para negociar, conclamamos a todos para estarem atentos 

e organizados para as ações de mobilização fora do 

horário do expediente, que terão início após o dia 26/03, 

a exemplo do que ocorreu nos dois últimos anos, como forma de pressionarmos por um tratamento digno 

para com os trabalhadores. 
 

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

 


