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Conselho Deliberativo do Seagro define estratégias de Campanha Salarial
Nos dias 09 e 10 de agosto o Seagro reuniu os representantes
do Conselho Deliberativo para discutir e traçar as estratégias
da campanha salarial. O tema foi amplamente discutido e os
diretores regionais levaram para a reunião o sentimento de
indignação com o desrespeito que vem sendo tratado o
acordo coletivo por parte do governo neste ano. Leia abaixo
nossas ações mais recentes:

Sindicatos questionam Governador em Chapecó
Empunhando faixas denunciando o descaso do governo com os
trabalhadores da Epagri e Cidasc nas negociações coletivas deste
ano e cobrando a reposição da inflação, representantes dos
sindicatos com base nessas empresas abordaram o governador
Colombo durante a realização do Encontro dos Jovens
Empreendedores do Meio Rural e Marinho Catarinense, em
Chapecó, no dia 17 de agosto (quarta feira). Colombo ouviu as
reivindicações, concordando que o trabalho realizado pela Epagri e
Cidasc merece o reconhecimento e disse que vai verificar a
possibilidade de avançar nas negociações. No entanto, não existe ainda nenhuma garantia de avanço e por isso é
necessário continuarmos com ações cada vez mais contundentes. Neste sentido, a realização da assembleia
conjunta marcada para o dia 30 de agosto em Florianópolis é fundamental (leia abaixo informações sobre a
assembleia).

Sindicatos são recebidos pelo Secretário da Casa Civil Nelson Serpa
No dia 16 de agosto, terça feira, representantes dos sindicatos
com base na Epagri e Cidasc participaram de audiência com o
secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, no Centro Administrativo
do Governo. Estavam também presentes, representando o
governo, o secretário adjunto da agricultura, Airton Spies, o
presidente da Cidasc, Enori Barbieri e o diretor administrativo e
financeiro da Cidasc, Valdo dos Santos Filho. Representando a
Epagri estava o diretor eleito pelos funcionários, Ivan Bacic. Na
reunião, foram apresentados todos os argumentos que mostram
claramente que o governo pode e deve conceder o reajuste salarial repondo as perdas da inflação. Serpa disse
que embora entenda os argumentos, na condição de secretário tem de olhar a questão da folha de pagamento de
todo o estado. Os dirigentes sindicais mostraram sua indignação com tal afirmação, já que a Casan, para citar um
exemplo, teve o reajuste integral pelo índice da inflação. Ao final, Serpa se comprometeu a estudar, junto com a
secretaria da fazenda, possibilidades de se avançar na proposta apresentada pelo governo, de reposição zero.

Reuniões com Faesc e Fiesc
Em duas reuniões que aconteceram no dia 8 de agosto, a Faesc,
através de seu presidente, Zeferino Pedroso, e a Fiesc, através do
representante da Câmara Setorial Agroindustrial, Ricardo de Gouvea,
receberam os presidentes do Seagro e Simvet para tratar do impasse
nas negociações do ACT da Epagri e Cidasc. Nas duas ocasiões foram
expostos o descaso e intransigência com que o governo vem tratando
o ACT este ano. Os representantes das duas federações concordaram
que os resultados econômicos e sociais para o estado de Santa
Catarina apresentados pelas empresas Epagri e Cidasc são inegáveis e
têm de ser considerados pelo governo nas negociações da campanha salarial. Os dois representantes
comprometeram-se em levar para o governo a mensagem de que pelo menos os índices de inflação têm de ser
contemplados no ACT deste ano.

Audiência com Gelson Merísio - presidente da Assembleia Legislativa
No dia 3 de agosto, representantes dos sindicatos tiveram
audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Gelson
Merisio. Na ocasião, acompanharam os sindicalistas o deputado
José Milton Scheffer e o deputado em exercício, Altair Silva,
suplente do deputado Silvio Dreveck. Foram apresentados os
mesmos argumentos sobre a importância da reposição do INPC
para os trabalhadores da Epagri e da Cidasc, com o apoio dos dois
deputados presentes. Merísio disse que buscará interlocuções
com a Secretaria da Fazenda no sentido de buscar avanços na
proposta para o ACT deste ano.

Campanha com outdoors
A campanha com outdoors, realizada em conjunto com todos os sindicatos com base na Epagri e Cidasc segue
sem interrupção. A partir do dia 22 de agosto, novos outdoors serão instalados cobrando avanços nas
negociações salariais deste ano por parte do governo. As artes dos outdoors estão também disponíveis no site do
Seagro e para compartilhamento através do Facebook, inclusive no formato para foto de capa.

30 de agosto - Assembleia Conjunta em Florianópolis
Apesar de todas as articulações, ainda não aconteceram avanços concretos por parte do governo. Em
razão disso, os dirigentes dos sindicatos deliberaram por realizar assembleia conjunta concentrada em
Florianópolis no dia 30 de agosto. A assembleia será devidamente convocada com publicação de edital e
comunicação oficial às empresas nos prazos previstos, havendo assim liberação do ponto para
participação de todos os trabalhadores. Disponibilizaremos também transporte coletivo partindo de
todas as regiões do estado para facilitar a participação de todos.
É fundamental uma grande mobilização no dia 30, para que possamos demonstrar claramente que os
trabalhadores exigem respeito e não aceitarão nada menos que a reposição do índice de inflação
(9,83%) no ACT deste ano.
Vamos todos participar! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

