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Conselho Deliberativo avaliou cenário atual das negociações e dá 

novos encaminhamentos 
 

Reunidos no Conselho Deliberativo de forma 
extraordinária nos dias 22 e 23/10, trinta dirigentes do 
SEAGRO-SC, representando a grande maioria das 22 
Diretorias Regionais,  tomaram conhecimento e 
avaliaram o atual cenário das negociações com as 
empresas públicas Epagri e Cidasc (veja no final as 
principais deliberações). 

Depois das mobilizações realizadas (manifestação 

estadual em Florianópolis em 17/09  e paralisações regionais dia 29/09) e da realização das assembleias 

regionais no dia 30/09, tivemos alguns fatos novos que não resolveram nossa situação, mas 

apresentam-se como novos elementos a serem considerados. Inicialmente informamos que no dia 

07/10 tivemos novamente reunião com o Secretário Spies, onde tentamos mais uma vez alguma forma 

de acordo para a questão da cláusula do PCS. O Secretário consultou novamente as instâncias 

superiores e nos foi informado que o CPF deu por encerrada qualquer possibilidade de alteração na 

cláusula do PCS. 

Um dos outros fatos novos foi a publicação oficial no dia 18/09 de sentença favorável ao SEAGRO, 

obrigando a Epagri, sob pena de multa diária, cumprir cláusula do ACT de 2013/2014 e apresentar no 

prazo de 60 dias proposta de revisão de PCS. Lembramos que a Cidasc já apresentou anteriormente 

proposta ao CPF, sem contudo termos informação precisa sobre a evolução da análise da proposta.  

Outro fato foi a decisão da Epagri de descontar o dia de paralisação daqueles que aderiram 

integralmente ao movimento, fato este que merece o repúdio do Seagro, não só pelo desconto em si, 

mas pela forma ameaçadora como isto foi usado antes da paralisação, visando intimidar os colegas. Veja 

adiante as providências em relação a isso. 

Audiência inicial do dissídio dia 16/10 não leva a acordo e expõe verdadeira intenção da Epagri 

Outro fato ocorrido foi a realização da audiência de conciliação do nosso dissídio coletivo com Epagri, 

Cidasc e Ceasa no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 

Através do Tribunal tentamos fazer um 

encaminhamento de acordo entre as partes, que 

atendesse minimante a questão do PCS bem como o 

abono da falta do dia de paralisação. Mesmo com a 

interferência do Desembargador do TRT, as empresas 

não aceitaram um acordo. 



 

A manifestação da Cidasc perante o Tribunal, através do Diretor Valdo, foi ao menos mais ponderada, 

ao afirmar que estão trabalhando para que a revisão final atenda também a valorização da carreira dos 

profissionais e  observando a legislação quanto ao salário mínimo profissional. Logo em seguida, veio a 

manifestação  da assessoria jurídica da Epagri, que foi categórica dizendo que “ ... a Epagri não 

comunga do mesmo entendimento da Cidasc ...”, e que “ ... a empresa não reconhece o salário mínimo 

profissional”. Afirmou ainda a assessoria jurídica que por isso mesmo a presidência da Epagri entrou 

com ação rescisória contra a ação ganha pelo SEAGRO com trânsito julgado, buscando assim não mais 

pagar o adicional hoje existente . Ou seja, aquilo que ouvia-se dizer informalmente estado a fora, agora 

a Epagri reconhece oficialmente perante o TRT.  

Encaminhamentos deliberados pelo Conselho Deliberativo 

Após ampla e profunda discussão sobre os fatos 

relatados acima e outros que não cabe aqui abordar, 

juntamente com as ponderações da assessora jurídica 

Dra. Sandra, e ainda considerando: a) a intransigência 

cada vez maior do Governo em relação a cláusula do 

PCS, sob alegação da legislação eleitoral, levando a 

negociação para o final do ano;  b) que de qualquer 

forma a implantação de um PCS que nos atenda passará 

por discussões e negociações do ACT em 2015;  c) ser ponto inegociável por parte dos trabalhadores o 

abono da falta dos que sofreram desconto, seja por Acordo Coletivo seja por decisão do TRT no dissídio, 

o  Conselho Deliberativo definiu: 

1) Mesmo sem avanço na redação da cláusula do PCS, buscar negociar com o Governo uma nova 

proposta de ACT que conceda o abono do dia de paralisação para aqueles que foram 

descontados e que seja retirada da proposta a exigência de arquivamento da ação de 

cumprimento que obriga a apresentação do PCS até 20/11; 

2) Em havendo concordância do Governo nestes dois pontos, a nova proposta deve ser levada 

para avaliação em assembleias regionais, com votação secreta e por sindicato; 

3) Em não havendo concordância do governo nestes dois pontos, evidentemente que a proposta 

já rejeitada duas vezes em assembleias não mais será levada para assembleia, aguardando-se o 

desfecho do nosso dissídio coletivo.  

4) Dependendo dos cenários acima, foi tirado indicativo preliminar de realização de manifestação 

durante a V Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, que terá início no dia 25/11/14, 

no Centrosul, em Florianópolis. 

5) Retomada da 2ª feira EU LUTO – Plano de Carreira/SOS Agricultura, com esforço concentrado 

de todos usando as camisetas pretas iniciando neste dia 3 de novembro. Independente do ACT, 

nossa luta pelo novo PCS é permanente até que o Governo cumpra seus compromissos de 

implantação durante o ano de 2015, numa estrutura que resgate nossas carreiras de 

pesquisadores, extensionistas rurais e fiscais agropecuários, respeitando nosso salário mínimo 

profissional, e que valorize também todas as demais áreas da empresa.  

Leia nossos Boletins também no site www.seagro-sc.org.br.  
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