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 CALENDÁRIO DA CAMPANHA SALARIAL TEM ASSEMBLÉIAS REGIONAIS DIA 10/03 

PARA DISCUTIR PRÉ-PAUTA DAS EMPRESAS PÚBLICAS  

 
25 a 27 de fevereiro/2014 

(já realizado) 

 
Encontros Macrorregionais de Dirigentes 

 
10 de março/2014 

 
Assembleias Gerais Extraordinárias – sessões regionais - 
inclusão/alteração de cláusulas na Pré-pauta 

 
18 e 19 de março/2014 

 
Reunião Conselho Deliberativo - consolidação da Pré-pauta 

 
31 de março/2014 

 
Assembleias Gerais Extraordinárias – sessões regionais -   
votação e aprovação das cláusulas para Pauta 

 
À definir 

 
Assembleias das Cooperativas e Agroindústrias 

 

Depois de realizar três Encontros preparatórios 
macrorregionais de dirigentes, o SEAGRO-SC está 
dando continuidade à campanha salarial 2014/2015 das 
empresas públicas (Epagri e Cidasc) com Assembleias 
nas 22 Diretorias Regionais do sindicato, a serem 
realizadas dia 10/03 (2ª feira após o Carnaval), às 14h.  
Esta rodada de assembleias faz parte do calendário da 
Campanha Salarial (acima) e tem por objetivo ouvir a 

categoria que atua nestas empresas sobre as reivindicações que devem constar na Pré-pauta, quais 
são as prioritárias e quais as sugestões de formas de mobilização.  

Neste ano, contemplando sugestões do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva realizou três 
encontros  macro regionais no período de 25 a 28/02 com os Diretores Regionais e a participação do 
Presidente Vlademir Gazoni, do Diretor de Comunicação Jorge Dotti Cesa e da assessora jurídica Dra. 
Sandra Marangoni. Os encontros de dirigentes ocorreram em São José (Macrorregião Litoral), em 
Campos Novos (Macrorregião Meio Oeste/Planalto) e em Chapecó (Macrorregião Oeste). Apenas três 
regiões não puderam participar. Nestes encontros foram apresentadas todas as cláusulas da Pauta do 



ano passado, bem como algumas cláusulas novas importantes que já surgiram, mas as discussões se 
concentraram em 10 cláusulas que estão sendo propostas pela Diretoria Executiva como sendo 
consideradas prioritárias e/ou estratégicas. Caberá agora às assembleias regionais do dia 10/03 fazer a 
mesma discussão, manifestando ao final a concordância ou não com esta priorização, bem como 
fazendo inclusões ou alterações.  

Com esta nova sistemática, espera-se que cada etapa desta fase inicial da Campanha Salarial seja mais 
proveitosa e objetiva, com avanços no entendimento do processo, no contexto da negociação e na 
estratégia de ação. Nos três encontros macro regionais houve consenso preliminar de que a questão 
de um novo PCS e da retomada das carreiras nas empresas é um ponto prioritário nesta negociação. 
Os dirigentes regionais receberam uma série de informações para apresentar e discutir com a 
categoria. Também foi tratada a questão da Pauta de Reivindicações e das negociações com as 
empresas privadas (cooperativas e agroindústrias), cujas assembleias deverão acontecer no final de 
março e início de abril, em calendário ainda a ser definido. 

De posse das decisões de cada uma das 22 assembleias do dia 10/03, os dirigentes regionais discutirão 
novamente o assunto na reunião do Conselho Deliberativo do SEAGRO-SC, nos dias 18 e 19/03 em São 
José, quando será aprovada a versão final da Pré-pauta das públicas e das privadas, a ser aprovada em 
nova rodada de assembleias regionais das públicas no dia 31/03 e das privadas em datas a serem 
divulgadas. 

A Diretoria Executiva do SEAGRO-SC espera contar com a participação expressiva da categoria com 
base nas empresas públicas nas assembleias regionais, lembrando que a grande maioria dos direitos e 
benefícios existentes atualmente foram conquistados com muita articulação, mobilização e luta ao 
longo destes 31 anos do nosso sindicato. Preservá-los e conquistar novos depende de todos nós. 
 

 


