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Assembleias aprovam a proposta do Governo em clima de 
descontentamento 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada ontem, 17, em 22 regiões de Santa Catarina, e 

apesar do clima de protesto e 
descontentamento na maioria das 
regiões, a última proposta de acordo 
coletivo 2013/2014 do Governo foi 
aprovada pelo grupo de sindicatos 
liderados pelo Seagro-SC e Simvet. Com 
uma grande participação dos 
profissionais, totalizando quase 400 
votantes, a proposta foi aprovada por 

66% dos participantes, 260 votos a favor, 120 contra, representando 30% do total, e 14 
abstenções. O descontentamento também fica caracterizado pelo fato de cinco regiões 
terem rejeitado a proposta, conforme tabela apresentada no final deste documento. 
 
A proposta, mesmo aprovada, foi considerada a pior dos últimos anos e resumidamente 
consistiu em: 
 

 Reajuste pelo INPC (7,16% ); 
 Aumento em R$1 no vale alimentação, passando para R$ 17,00; 
 Garantia de emprego até 30 de abril de 2015; 
 Renovação das cláusulas sociais, mas desindexando o auxílio creche e a insalubridade do 

salário mínimo (valor nominal sem correção automática); 
 Novo prazo negociado para conclusão de uma proposta de PCS (Epagri até 10/10/2013 e 

Cidasc 31/07/2013). 
 
O Seagro e demais sindicatos lamentam o descaso com que a Secretaria da Agricultura e o 
Governo trataram os funcionários, somado ao terrorismo do fantasma das demissões, 
passando o foco das negociações para a cláusula de garantia de emprego (segurança contra 
demissões sem justa causa). Será que já teremos que marcar estas manifestações já para o 
início de 2014? Onde está a responsabilidade dos dirigentes do Governo para com o status 
sanitário e a tecnologia de produção de Santa Catarina? 
 
Os benefícios financeiros serão pagos na folha de junho retroativos a maio. 
 
Veja o resultado das assembleias clicando aqui 
 

http://www.seagro-sc.org.br/noticia/resultado-votacao-age-17-06-2013-proposta-do-governo/


Relembrando a difícil negociação 
O início da negociação data de 29 de abril, quando o então secretário João Rodrigues 
apresentou as orientações do CPF para o acordo coletivo 2013/2014, que previa a reposição 
salarial do INPC do período, renovação das cláusulas sociais, com exceção da que trata da 
garantia de emprego  e as que têm o salário mínimo como indexador de cálculo para 
qualquer vantagem remuneratória (exigências repassadas pelo CPF em novembro de 2012), 
e repassou a negociação para o secretário-adjunto da Agricultura, Airton Spies, que a partir 
daquela data seria o interlocutor por parte do Governo do Estado.  
 
Mesmo com toda a articulação feita, foram excluídos da nossa pauta, entre outros, os 
seguintes pontos: 
 

 Ganho real; 
 Aumento contribuição patronal no plano de saúde; 
 Vale alimentação maior; 
 Adicional de titulação na CIDASC (na Epagri é pago); 
 Programa de Demissão Voluntária; 
 Política de capacitação continuada; 
 Correção do teto  salarial; 
 Programa de movimentação interna de pessoal; 
 Responsabilidade sobre danos com veículos. 

 
Após cinco rodadas de negociação, a última no dia 06 de junho, o governo apresentou sua 
última proposta  com os retrocessos já comunicados anteriormente, e sem a garantia de 

emprego até 30 de abril de 2015. Com essa 
situação, foi pautada uma manifestação em frente 
à Fiesc, em Florianópolis, para o dia 17 de junho, 
quando ocorreria um evento com representantes 
e consulares do Governo do Japão sobre a 
exportação de carne suína. Informado da 
manifestação, o governo voltou atrás e reavaliou a 
proposta dos sindicatos envolvidos, apresentando 
uma nova proposta garantindo a cláusula de 
emprego até 2015. A reviravolta mostrou mais 
uma vez que o Governo só reage quando coagido. 

 
Em meio as negociações, o Seagro-SC foi a público, através da mídia, alertar a classe e a 
população sobre a possibilidade de futuras demissões, uma vez que o governo contratou a 
Consultoria Ronald Berger (a mesma que já atua na Secretaria da Saúde e atuou em Furnas), 
famosa por apontar em seus relatórios, a necessidade de corte de pessoal, ou seja, 
enxugamento da máquina e de demissões. Por isso tanta luta pela cláusula de estabilidade, 
realmente inegociável, uma vez que não poderíamos deixar as categorias vulneráveis a 
demissões sem justa causa e também ao sucateamento da máquina pública, já tão 
esfacelada com a falta de novas admissões e da implantação do Plano de Cargos e Salários. 
 
É preciso que continuemos articulados, unidos, acompanhando os passos futuros do 
governo, e se preciso for, articularmos ações em defesa de nossos direitos. O governo está 
sucateando e privando empresas públicas da agricultura de estrutura básica. Profissionais 



com defasagem salarial e agora o perigo iminente de demissões. Até quando seremos 
marionetes na mão de um Governo que usa o poder para tentar privatizar o Estado?  
 
Mesmo com o clima de descontentamento, que não pode ser confundido, nem mesmo levar 
a desunião da categoria, os dez sindicatos que articularam a negociação aguardam a 
convocação do Governo para em conjunto assinarem o acordo coletivo 2013/2014. O 
Seagro-SC agradece o emprenho e a dedicação de todos e individualmente, por meio de seus 
diretores regionais, sua luta e abnegação em prol da categoria, da agricultura familiar e do 
agronegócio catarinense. 
 

 


