
 
 

 

 
Porto Alegre, 9 de junho de 2021. 

 

Ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Excelentíssimo Governador Eduardo Leite 

 

Ao cumprimentá-lo, as Centrais Sindicais do RS, mais uma vez, em nome de mais de 
1,2 milhão de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente daqueles e daquelas que menos 

ganham, que amargam precária (ou nenhuma) representação formal ou que não possuem o 

amparo de uma organização sindical que lhes permita garantir as necessárias condições para 
estabelecer negociação salarial, reivindicam a oportunidade de reunião (presencial ou virtual) 

diretamente com Vossa Excelência, para juntos encontrarmos uma solução que propicie o 
encaminhamento do projeto de reajuste do Salário Mínimo Regional.  

 
Em que pese os muitos ofícios e estudos que encaminhamentos ao longo de quase 

dois anos e, para além da boa acolhida que recebemos dos interlocutores do Governo nas 
tantas vezes em que buscamos o diálogo para expor nossas propostas, nenhuma solução 

prática ou ação objetiva foi feita. 
 

Além da pandemia, já muito agravada pela inércia, incompetência e negacionismo do 
Governo Federal, revelam-se, aqui mesmo no nosso Estado, os setores mais retrógrados da 

sociedade que propositadamente, por fundamentos mesquinhos e ideológicos, empurram 
grande parcela da classe trabalhadora ao abismo do desemprego, da fome e da miséria. 

Portanto, dispensável lembrar Vossa Excelência dos fundamentos que justificam, amparam e 
sustentam a importância do Salário Mínimo Regional na vida dos gaúchos e gaúchas. 

 
Ante ao exposto, crentes na sensibilidade de um governador cujo perfil se mostra 

progressista, apelamos mais uma vez para sermos recebidos por Vossa Excelência para que, 
juntos, possamos dar o melhor encaminhamento possível para este importante instrumento 

de justiça social que o Salário Mínimo Regional. 
 

 Sendo o que há, agradecemos e permanecemos à disposição. 
 

Fraternas saudações Classistas, 

 

 
 

 

 
Guiomar Vidor 
Presidente Estadual da CTB-RS (51) 
981490302 
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