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A pauta de reivindicações 2013/2014 foi entregue e secretário da Agricultura 
marcou reunião para esta 2ª feira  

Depois de o Seagro ter cumprido todos os passos, o Governo marcou para esta 2ª feira (29/04), às 
14h30 na Secretaria da Agricultura, reunião com os sindicatos, onde se espera que seja 
apresentada uma proposta compatível com a importância que o Governo diz dar para a agricultura 
em seus anúncios. 
 
Anteriormente (15/04) o diretor-presidente, Vlademir Gazoni e o diretor de Comunicação, Jorge 
Dotti Cesa, do Seagro-SC, entregaram a Pauta de Reivindicações 2013/2014 da categoria para as 
empresas públicas em duas reuniões nas sedes da Epagri e da Cidasc. O primeiro encontro foi com 
o presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann e contou ainda com a presença do diretor 
financeiro do Sindicato, Leo Teobaldo Kroth e do diretor eleito na Epagri, Eduardo M. Piazera. Na 
Cidasc, os documentos foram recebidos pelo diretor de Planejamento da Companhia, Alvori José 
Cantu, com a presença de mais dois colegas da ASCIDASC (Associação dos Servidores da Cidasc) – 
o presidente Aarão Luiz Schmitz Junior e a diretora administrativa Patrícia Almeida Barroso 
Moreira, que também é diretora regional do Seagro em Florianópolis. As reuniões também foram 
uma oportunidade de se discutir a elaboração e implantação do Plano de Cargos e Salários (PCS) 
nas empresas. Na Epagri foi cobrada maior agilidade na elaboração da proposta de um novo PCS, 
já que todos os prazos acordados já venceram. 
 

Na Cidasc, além de tratar sobre o PCS e as novas 
reivindicações, os diretores do Seagro-SC também 
cobraram assuntos pendentes de negociações 
anteriores como eleição de um diretor por parte dos 
funcionários, insalubridade, programa de capacitação 
e adicional de pós-graduação. Como os prazos para o 
PCS também já se esgotaram, ficou acordado que a 
empresa apresentará para o Seagro o trabalho feito 
até agora pela Comissão e pela consultoria contratada 
pela Cidasc. 
 

Nas duas reuniões, a mesma resposta: serão aguardadas definições por parte do governo do 
Estado sobre as negociações. Os dirigentes do Seagro ressaltaram a necessidade de os presidentes 
das empresas participarem das negociações. 
 
O CPF (Conselho de Política Financeira) da Secretaria Estadual da Fazenda já autorizou as 
empresas a negociarem a reposição do INPC nos salários. No entanto, em troca, vieram duas 
restrições: as cláusulas sociais podem ser mantidas sem modificação, com exceção da garantia de 



emprego e que o salário mínimo não pode mais ser usado como indexador, como no caso do 
cálculo de adicional de insalubridade. As duas restrições não serão aceitas pelo Seagro. Além 
disso, a categoria exige definição quanto à implantação do novo PCS, ganho real, aumento 
expressivo do vale alimentação e melhoria no Plano de Saúde e outras cláusulas constantes da 
Pauta. 
 
A expectativa é de que estes “bodes” colocados na sala para atrasar as negociações já possam ser 
superados na reunião de hoje à tarde. 
 
A Pauta de Reivindicações 2013/2014 também foi protocolada na Ceasa (Centrais de 
Abastecimento do Estado de Santa Catarina). 
 
Convenção Coletiva nas Empresas Privadas 
 

Tiveram início neste mês as negociações 
trabalhistas para os funcionários das cooperativas e 
agroindústrias de Santa Catarina. Os diretores do 
Seagro-SC participaram das Assembleias Regionais 
para tirar a pauta de reivindicações da Convenção 
Coletiva que já está protocolada nos dois sindicatos 
patronais - Sindiocesc (Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Santa Catarina) e 
Sindicarne/SC (Sindicato da Indústria de Carnes e 

Derivados no Estado de Santa Catarina). Também participam das negociações representantes do 
Simvet/SC (Sindicato dos Médicos Veterinários em Santa Catarina). Nesta quarta-feira, dia 17 de 
abril, o Sindicarne/SC e Sindiocesc foram convidados pelo Seagro para reuniões em Florianópolis. 
O presidente do Seagro, Vlademir Gazoni, defende dois pontos primordiais para os funcionários 
das agroindústrias e cooperativas: “a continuidade do salário mínimo profissional, que hoje é pago 
para quase toda a categoria; e o pagamento de anuênio – uma progressão na carreira por tempo 
de serviço”.  
 
Negociações na Superintendência do Trabalho 

A negociação entre Seagro e diretorias das empresas 
públicas e entre Seagro e sindicatos patronais já está 
sendo acompanhada pela SRTE (Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego, em Florianópolis). 
Na última quinta-feira (25/04) foram feitas duas 
rodadas de negociação na Superintendência. A 
reunião para discutir a pauta e as propostas das 
empresas públicas aconteceu às 14h e para falar 
sobre as reivindicações dos funcionários das 

empresas privadas foi às 15h. Pelas públicas compareceu o secretário adjunto Airton Spies, que 
confirmou a reunião na Secretaria da Agricultura para esta 2ª feira às 14h30h. 
 


