
 

Boletim nº 04/2014 - 09 de abril de 2014 
 

Assembleias e negociações com empresas privadas 

No período de 4 a 11 de abril (veja calendário abaixo) o SEAGRO-SC está realizando assembleias regionais com 
os engenheiros agrônomos, associados ou não do sindicato, que atuam nas cooperativas e agroindústrias, para 
discutir a Pauta de Reivindicações para as negociações da Campanha Salarial 2014/2015, visando as Convenções 
Coletivas de Trabalho. Podem também participar colegas empregados em outras empresas privadas 
interessados em discutir assuntos da categoria, em especial sobre o salário mínimo profissional. 
 

CALENDÁRIO 

- 04/04/2014 – 08h00 – Cooperjuriti/Departamento Técnico ............................................................. Massaranduba/SC 
- 04/04/2014 – 13h30 – Cooper A1/ Sede ....................................................................................................Itapiranga/SC 
- 04/04/2014 – 14h00 – Cooperserra/Departamento Técnico ................................................................ São Joaquim/SC 
- 04/04/2014 – 18h00 – Cravil/Departamento Técnico ............................................................................... Rio do Sul/SC 

 
- 07/04/2014 – 07h30 – BRF/Fomento Agropecuário ................................................................................. Concórdia/SC 
- 07/04/2014 – 15h00 – Auditório da Cidasc (Mafra e Canoinhas) .....................................................................Mafra/SC 
- 07/04/2014 – 13h30 – Coperdia/Departamento Técnico ..........................................................................Concórdia/SC 
- 07/04/2014 – 14h00 – Sala reuniões da Cidasc (Cooperalfa, Cooper A1, Coperdia, etc) ..............................Xanxerê/SC 

 
- 10/04/2014 – 08h30 – Cooperalfa/Auditório (Cooperalfa, BRF, Aurora, Cooper A1)...................................Chapecó/SC 
- 10/04/2014 – 12h45 – Cooperja/Depto. Técnico (cooperja, Coopersulca, etc) ..............................Jacinto Machado/SC 
- 11/04/2014 – 08h00 – Copercampos/Depto. Técnico........................................................................Campos Novos/SC 
                                           (Campos Novos, Curitibanos, Joaçaba e Videira) 
 

As assembleias acontecem em alguns polos com maior concentração de colegas das cooperativas e 
agroindústrias, e cada colega deve participar onde for mais próximo do seu local de trabalho ou residência. Nas 
assembleias de Campos Novos e de Chapecó estará presente, além do diretor regional, o presidente do 
SEAGRO, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni. Após discutida e aprovada a Pauta, a Diretoria do SEAGRO 
fará a negociação com o Sindiocesc e Sindicarne, representantes legais dos respectivos segmentos.   
 

A principal conquista e motivo de luta permanente do SEAGRO diz respeito ao cumprimento pelas empresas do 
salário mínimo profissional, no valor de 8,5 salários mínimos (equivalente a R$ 6.154,00) para jornada de 40 
horas. Além de ganhar diversas ações trabalhistas contra estas empresas no período de 2006/2008, o SEAGRO 
tem preservado cláusula na Convenção que garante o cumprimento da Lei 4.950/66 que define o piso da 
categoria. Isto torna-se ainda mais importante no momento em que esta lei está ameaçada de extinção no 
Supremo Tribunal Federal (STF), fato este que vem sendo acompanhado de perto pelo SEAGRO através da nossa 
Federação (Fisenge). 
 

Compareça na assembleia mais próxima e saiba mais sobre seus direitos e nossa luta. Para outras informações 
acesse nosso site www.seagro-sc.org.br e curta nossa página no facebook www.facebook.com/seagro-sc . Para 
garantir o recebimento do nosso Jornal e de outros materiais, atualize seu endereço.  

 
Se você ainda não é associado, junte-se a nós, e garanta seus benefícios. 
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