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INFORMATIVO   05/2019. 

 
 

 CAMPANHA SALARIAL EMPRESAS PÚBLICAS 2019/2020 
 

COLEGAS TÉCNICOS AGRÍCOLAS EPAGRI , CEASA E CIDASC 
 

Como vocês tem 

acompanhando estamos em 

negociação salarial com o 

Governo do Estado desde o 

início de maio quando venceu o 

Acordo Coletivo referente ao 

período 2018/2019. A primeira 

proposta apresentava nos dava 

a renovação das cláusulas 

sociais sem nenhum avanço nas 

cláusulas econômicas. 

Por entendermos que era 

impossível prosseguir nas 

negociações sem que ao menos  o INPC do período fosse reposto, como o governa alegava a difícil situação financeira 

do estado foi feito um pré-acordo prorrogando todas as Clausulas até 01/09/2019, para ver o comportamento da 

arrecadação do estado.  

Durante este período o SINTAGRI, SEAGRO, SINVET e o SENGE através de mobilização do Dep. José Milton 

Scheffer estiveram reunidos com o Secretário da Casa Civil Douglas Borba o qual assumiu o compromisso de fazer 

um estudo junto ao Grupo Gestor do Governo (GGG), que viabilizasse avanços na proposta apresentada sem 

contemplação das Clausulas Econômicas. Com audiências de Dissidio Coletivo agendadas no Tribunal Regional do 

Trabalho para o dia 27/08 acreditávamos que seria colocado pelo Governo do Estado alguma proposta com avanços, 

no entanto nada de novo foi apresentado, restando ao final o compromisso de apresentarem uma proposta até o dia 

30 de agosto a Secretária da Agricultura, e a mesma repassar aos sindicatos no  dia 02/09/2019  as 10:00 horas. 

Nesta data  foi apresentada a  proposta  que concedia correção do Vale Alimentação e do Auxilio Creche e alteração 

em redações de cláusulas sociais que já havia sido combinado entre as partes. 

Diante  disso voltamos a procurar os deputados buscando uma audiência com o Secretário da Fazenda o que 

imaginaríamos que aconteceria esta semana.  

Para nossa surpresa hoje pela 10/09  manhã fomos convocados urgentemente para uma audiência com o Secretário 

da Casa Civil Douglas Borba ,  Ricardo de Gouveia da Agricultura além de Diretores das empresas para tratarmos de 

encaminhamentos quanto as cláusulas Econômicas,  onde o Secretário Borba enfocou  o trabalho feito pelo atual 

governo que através de medidas de contenção de gastos e outras ações governamentais conseguiu baixar o 

percentual da folha do estado que estava em 51% quando assumiu para 46,5% no final do segundo quadrimestre e 

que o governo havia revisto sua posição e   irá encaminhar na próxima semana uma proposta  que contemple a 
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reposição do INPC do período de 5,07% aos trabalhadores das empresas vinculadas a Secretaria da Agricultura. 

Aguardamos  para a próxima semana  a apresentação da proposta de Acordo Coletivo de trabalho contemplando as 

Cláusulas sociais e econômicas e assim  que recebermos estaremos repassando aos colegas e chamando as 

assembleias  para avaliação das mesmas.   

 

NINGUÉM É MAIS FORTE DO QUE TODOS NÓS JUNTOS. 
 
 
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/ 
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