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Deliberação do Conselho Deliberativo é atendida pela Epagri mas não 

resolvida na Cidasc  
 

Na última reunião do Conselho Deliberativo do SEAGRO-
SC ficou definido que, se atendidas duas novas situações, 
a proposta seria levada para apreciação em assembleias 
regionais.  As condições exigidas foram: abono do 
desconto do dia pela paralisação do dia 29/09 pelas 
empresas e retirada da proposta do Governo a exigência 
de arquivamento da ação ganha pelo SEAGRO, que 
obriga a Epagri a apresentar uma proposta de PCS até dia 

20/11. 
 

Com base nisto, a Diretoria do SEAGRO buscou novamente articulação com Deputado José Milton, 
que fez alguns contatos com Secretário da Fazenda Antônio Gavazzoni e agendou uma reunião 
nossa com ele e o Secretário Spies no dia 30/10. Participou ainda da reunião o presidente da Epagri, 
Luiz Hessmann. No dia seguinte o Secretário Spies nos comunicou que o Secretário da Fazenda tinha 
aceito em definitivo a proposta. Para surpresa nossa no mesmo dia o Secretário Spies comunicou 
que a proposta estava mantida, mas que o abono da falta não valeria para a Cidasc, pois a 
empresa não aceitou. Mais uma vez a Diretoria da Cidasc dá uma demonstração de intransigência, 
discriminação e incompetência na gestão da empresa, pois no momento em que os profissionais 
responsáveis pela sanidade animal e vegetal cedem buscando um Acordo, são tratados desta forma. 
O próprio dissídio coletivo de outros sindicatos mandou pagar os dias de paralisação. 
 

Assembleia para base da Epagri dia 17/11 
 
Avaliando este novo cenário, e avaliando todas as implicações atuais, a Diretoria Executiva do 
SEAGRO reuniu-se e decidiu convocar assembleia extraordinária em sessões regionais apenas para 
os colegas da EPAGRI para o dia 17/11, seguindo na luta e articulações buscando reverter a posição 
na Cidasc até lá.  
 

Caberá aos colegas da Epagri avaliarem a proposta e aprovarem ou não. Se até lá for revertido caso 
da Cidasc, convocaremos também os colegas da Cidasc. Enquanto isso nosso dissídio coletivo segue 
no TRT aguardando julgamento final, que pode ocorrer até dezembro ou então no ano que vem 
após as férias do judiciário. 

 

 

 


