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Governo não apresenta proposta aos trabalhadores 
 

Na tarde desta quarta-feira, 07/02, ocorreu na Secretaria da 
Agricultura reunião de negociação do ACT deste ano do Comando 
Unificado, que congrega todos os sindicatos com base nas 
empresas públicas agrícolas de SC, com o Secretário Adjunto Airton 
Spies, designado como representante do governo para as 
negociações. Esteve presente também, representando a Cidasc, o 
diretor Valdo. A Epagri não enviou representante.  
 
Spies informou que, em razão das questões envolvendo as 

mudanças nas estruturas de governo, com o vice-governador assumindo o governo do Estado a partir do dia 
16/02 e com várias mudanças nos nomes dos titulares de várias secretarias, inclusive a da Fazenda, até o 
momento não foi possível para o CPF apresentar as diretrizes para as negociações salariais deste ano.  
 
Mesmo sem as diretrizes do CPF, as cláusulas que tratam do aumento da participação patronal de 4% para 4,5% 
nos Planos de Saúde e da Revisão do Plano de Cargos e Salários foram muito discutidas, com argumentos 
apresentados pelos sindicatos mostrando que estes dois pontos são fundamentais não apenas como uma 
demanda dos trabalhadores, mas também para o bom funcionamento das empresas. 
 
A próxima reunião de negociação ficou marcada para o dia 26/02, e o secretário Spies comprometeu-se em 
apresentar nesta ocasião as diretrizes gerais do CPF para as negociações. 
 
Este ano, em razão da aprovação da lei de “congelamento de gastos” (Lei N° 17.325, de 16 de novembro de 2017) 
pela Assembleia Legislativa, da vigência da Reforma Trabalhista e do ano eleitoral, é fundamental anteciparmos as 
negociações e buscarmos de todas as formas, assinarmos o ACT dentro da data base. É importante não 
adentrarmos o período de seis meses anteriores à data das eleições gerais, que implicam em entraves jurídicos 
que podem dificultar em muito as negociações e, para tanto, é importante estarmos atentos e mobilizados para, 
se necessário for, deflagrarmos ações sindicais para buscar um bom desfecho para a Campanha Salarial 
2018/2019. 

 

É muito importante estarmos atentos e unidos para mais esta Campanha Salarial. 

 

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

 


