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INFORMATIVO – 04 CAMPANHA SALÁRIAL 

2019/2020. 

 

 

Durante esta semana concentramos nossos esforços junto a 

classe politica   buscando avançar em uma proposta para  o 

Acordo coletivo de trabalho com a EPAGRI, CIDASC e 

CEASA/SC. Acompanhado do Deputado José Milton Scheffer 

estivemos reunidos no ultimo dia 16/07 com o secretário da 

Casa Civil Douglas Borba  levando a seus conhecimento as 

dificuldades encontradas anualmente  para negociações de 

nossos acordos  ,lembrando-o de que nos últimos três anos  

estamos sendo renegados  a segundo plano pela 

administração estadual em detrimento a    outras categorias.           Audiência  Secretario da Casa Civil – Douglas Borba 

De concreto ficou acertado que  ele levaria a situação ao grupo gestor e ao governador por entender  ser 

justo nossas reivindicações. 

 Ainda neste mesmo dia estivemos reunidos com o Deputado 

Moacir Sopelsa e Deputado Altair Altair Silva solicitando suas 

interveniências junto ao Secretário da agricultura Ricardo de 

Gouveia, já que  acordamos uma prorrogação  de nossos 

acordos com as empresas ate o  dia 01/09, e nossa preocupação 

é de que vença esta 

data sem que haja  

Reunião com Dep. Téc. Agr. Altair Silva                       avanços na negociação 

, levamos ao conhecimento dos mesmos que nossa preocupação 

neste momento é de que o governo do estado não acenava com 

nenhuma proposta  

que contemplasse as categorias com as reposições das perdas 

salariais do período de maio/18  a abril/19 é que a perda de 5,07%           Reunião com Dep. Moacir Sopelsa  
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ao logo dos tempos iria causar perda irreparável a todos. já que a prorrogação de nossos acordos vencem 

nesta data. 

Fruto de nossa mobilização aconteceu na tarde de hoje  

reunião entre os sindicatos  e o Secretário da 

Agricultura  onde ele foi comunicado pelo secretário 

Borba que  sensibilizado com os apelos das categorias, 

havia conversado com o Governador e com o Grupo 

Gestor e e que havia sido pedido pelo Governador  um 

estudo  que viabilize a apresentação de uma proposta 

de reposição   em no máximo 10 dias .Diante disso , 

acordamos que aguardaremos a proposta oficial do            Reunião Secretário da Agricultura  Ricardo de Gouveia 

governo que contemple as clausulas econômicas  e  voltaremos a  os reunir buscando finalizar uma 

proposta de acordo para apresentar as categorias para avaliação e deliberação.   

 

 

 

 

 

 

*Acompanhe as informações sobre o movimento dos Técnicos Agrícolas de Canta Cataria e sobre 

a* *Campanha Salarial  acessando :* http://www.tecnicoagricolasc.com.br/ 

ou pelo https://www.facebook.com/Sintagriatasc/ 

 

*NINGUÉM É MAIS FORTE DO QUE TODOS NÓS JUNTOS.* 
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