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SEAGRO-SC assina Acordos Coletivos de Trabalho 2016/2017 – EPAGRI e CIDASC
Na tarde do dia 16 de novembro ocorreu, na
Secretaria da Agricultura e da Pesca, reunião em que
foram assinados os ACTs da Epagri e Cidasc com o
Seagro e outros sindicatos. Estiveram presentes
representando o governo e as empresas o secretário
da agricultura, Moacir Sopelsa, o secretário adjunto,
Airton Spies, o presidente da Epagri, Luiz Hessmann e
o presidente da Cidasc, Enori Barbiere.
Este ato marca o final da Campanha Salarial deste ano, em que as negociações iniciaram com o
governo apresentando proposta de reposição zero e se mostrando intransigente em avançar até
praticamente o final do ano. Foi em outubro, depois de intensas mobilizações dos trabalhadores de
todos os sindicatos com base na Epagri e Cidasc, inclusive com ameaças de greve, que se obteve nova
proposta com reposição do índice de inflação, completada pelo anuncio em 8 de novembro, na
audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, da garantia de emprego até 30 de abril
de 2018. A proposta foi enfim, aprovada pelos Engenheiros Agrônomos na assembleia geral no dia
11 de novembro, apesar do forte descontentamento de grande parte da base, já que além de a
proposta não conceder ganho real algum, ainda dá um calote de 07 (sete) meses, pois não concedeu
a retroatividade à data base 1º de maio.
Em todo o longo processo de negociação deste ano é importante destacar a fundamental
mobilização de nossa base, que juntamente com as bases de outros sindicatos, lutou
incansavelmente por avanços na proposta inicialmente apresentada. Sem nenhuma dúvida, foram os
trabalhadores que, se dispondo a participar da histórica Assembleia Geral do dia 30 de agosto, das
mobilizações em frente às unidades de trabalho, que foram ativos nas redes sociais, exigindo a
valorização do servidor público e mostrando a qualidade do trabalho que reverte em ganhos
expressivos para toda a sociedade catarinense, que participaram de enfrentamentos em reuniões de
negociação com o governo, entre tantas outras ações, mudaram definitivamente o curso das
negociações. A proposta para o ACT a que se chegou, mesmo estando longe de ser a ideal, só foi
possível com a participação destes trabalhadores, a quem agradecemos em nome de todos os
associados do sindicato.
Neste ano de dificuldades econômicas para tantos setores, foi a agropecuária catarinense que fez a
diferença. Ela tem reconhecimento nacional e internacional, inclusive por parte do atual governo
estadual, já que grande parte dos seus membros, e de maneira especial o governador Raimundo
Colombo, sistematicamente enaltecem o setor por sua pujança e contribuições ao desenvolvimento
do Estado.

Esse reconhecimento, entretanto, não tem sido extensivo à estrutura pública que contribui
decisivamente para que Santa Catarina possa se orgulhar da sua agropecuária, o que pode ser
facilmente ilustrado pela maneira como o executivo estadual tratou os trabalhadores da Epagri e da
Cidasc e suas representações sindicais ao longo dos últimos meses.
Atravessamos tempos difíceis. Nosso trabalho é questionado, nossas empresas estão ficando
sucateadas, nossos direitos estão sendo contestados. É nesse cenário que, como bem ficou
demonstrado nesse ano, a união dos trabalhadores é a principal arma para defendermos nos
direitos e a manutenção de nossas conquistas. Mesmo diante de tantas dificuldades, pela união de
todos, o Seagro sai fortalecido e com muita energia para lutar nas negociações do próximo ano,
buscando avanços de fato.
Vamos em frente! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

