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Negociação retrocede e a luta vai para a rua 

 

Proposta apresentada não valoriza a categoria e SEAGRO leva campanha S.O.S. 
Agricultura para rádios e outdoors 

Em reunião na última 3ª feira (1º/07) na Secretaria da 
Agricultura, o secretario Airton Spies reafirmou a 
proposta de Acordo de Trabalho (ACT) encaminhada na 
semana passada, retrocedendo em diversos pontos em 
relação a proposta anterior  e apenas sinalizando um 
prazo distante para início da implantação de um novo 
PCS, que na verdade se arrasta para 2016, e ainda desde 
que aprovado em 2015 pelo CPF. Fica claro o descaso e 
má vontade do Governo do Estado para com a 

Agricultura. Enquanto isso, outros segmentos do mesmo Governo tiveram inúmeros avanços no final 
de 2013, com inúmeras gratificações aprovadas pela Assembleia Legislativa, bem como agora no ACT 
deste ano o tratamento em relação a outras empresas tão importantes como as nossas é 
discriminatório. 
 
O SEAGRO e demais sindicatos presentes reafirmaram que não aceitam esta proposta, que precisa 
avançar no mínimo na questão do PCS, da garantia de emprego e reajuste correto do auxílio creche e 
adicional de insalubridade. Secretário Spies ficou de voltar ao CPF para tentar avançar. Para o 
presidente do SEAGRO, Vlademir Gazoni, é lamentável a forma como o Governo trata as empresas 
públicas da Agricultura. 
 
Veja abaixo um resumo da análise sobre a proposta apresentada: 
 
INPC: Reajuste de 5,81% na tabela salarial 
 

Vale  alimentação: Concessão  do  INPC arredondado (R$ 1,00 de reajuste); 
 

Insalubridade: Retroagiu em relação a última  proposta apresentada,  pegou o valor do ano passado  
e corrigiu só pelo INPC   ( quebrou o acordo  dos  6 salários); 
 

Auxílio creche: Retroagiu em relação a última  proposta apresentada,  pegou o valor do ano passado  
e corrigiu só pelo INPC   ( quebrou o acordo  do piso estadual); 
 

Garantia de emprego: Concedeu somente  a que já temos no acordo anterior, deixando claro que 
querem ficar livres para demitir. Não existe outro argumento; 
 

Revisão do PCS : Prorroga o prazo  para elaboração ( que já era para outubro de 2012)   e sua 
implantação  estende para 2016 e condiciona  a aprovação do CPF.  Por  fim,  para  coroar a cláusula  
pede  o  arquivamento  de nossa  ação  de cumprimento sobre  PSC na Epagri; 



 

Plano de saúde:  Não avançou em nada; 
 

Diretor eleito: Tirou do acordo (alegação é que esse assunto é regido por uma lei  estadual);  
 

Contribuição patronal  CERES: Não concedeu; 
 

Prorrogação do PDVI e PDV: Não concedeu. 
 
 

Campanha S.O.S. Agricultura na rua 

Já sabendo do descaso do Governo e somado a outras 
informações preocupantes sobre a situação das 
empresas, o SEAGRO-SC, lançou esta semana uma campanha 
publicitária (S.O.S. Agricultura), com base em spots de rádio e 

outdoors em defesa da agropecuária, iniciando pela região 
da Grande Florianópolis. A campanha é uma 
continuidade da manifestação silenciosa realizada no 8º 
CEEA com o uso de camisetas e panfletos. O protesto é 
pela falta de apoio e desestruturação da pesquisa, da 
extensão rural e da defesa sanitária, o que pode gerar 
um apagão tecnológico nos próximos anos.  Além da 

falta de um Plano de Carreira que valorize os profissionais, os quadros de pessoal vem sendo 
esvaziados sem a devida reposição, sobrecarregando o trabalho daqueles que continuam nas 
empresas e trazendo prejuízos para a qualidade dos trabalhos e verdadeira missão das empresas 
Epagri e Cidasc. 
 
Para o Diretor de Comunicação do SEAGRO Jorge Dotti Cesa,  com essa campanha a categoria quer 
fazer um alerta para os políticos e para a sociedade sobre os riscos de um apagão tecnológico no 
setor agropecuário nos próximos anos. A campanha já repercutiu junto aos colunistas da imprensa e 
em inúmeras entrevistas já concedidas pelo SEAGRO em rádios regionais. 
 

 
 

 


