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Seagro negocia pelo segundo ano Acordo Coletivo com Crea-SC 

 

Em 2014 o SEAGRO conseguiu pela primeira vez negociar com o 
Crea-SC o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para nossa 
categoria. Naquele momento, o grande avanço foi colocar no 
ACT uma cláusula que garantisse o cumprimento do Salário 
Mínimo Profissional. Agora em 2015, também de forma inédita, 
realizamos dia 20/04 na sede do SEAGRO, assembleia estadual 
com os colegas contratados como engenheiros agrônomos no 
Crea-SC, onde foram feitos esclarecimentos sobre a forma como 
acontecem as negociações entre sindicatos e empregadores. Na 

assembleia, foram também definidos alguns pontos para tentar avançar nas negociações. 
 
Crea-SC apresenta proposta para ACT 2015/2016 aos sindicatos 
 

No último dia 12/05 o SEAGRO participou juntamente com Seauf, Senge, Sintec e Sintagri de reunião em que o 
Crea-SC apresentou a proposta para o ACT 2015/2016. Coube ao 1º Tesoureiro do Crea-SC, Eng. Civil Carlos 
Nakazima, conduzir a reunião, juntamente com a equipe de assessores do Conselho. Durante a reunião, os 
dirigentes representantes dos engenheiros (Seagro e Senge) fizeram várias observações e reivindicações 
específicas da categoria. No final da reunião houve a participação do presidente do Crea-SC Eng. Civil e de 
Segurança do Trabalho Carlos Alberto Kita Xavier. 
 

O Diretor do Crea-SC e seus assessores destacaram várias vezes 
que as dificuldades financeiras momentâneas do Conselho não 
permitem outros avanços, e que todos os esforços estão 
concentrados na finalização da proposta de novo PCS, cuja 
implantação fica garantida, por cláusula da proposta do ACT, até 
30/04/16. Conforme informado na mesa de negociação, esta 
revisão deverá ter um impacto aproximado de 17% na folha total 
de pagamento do Conselho. Tão logo esta proposta esteja 
concluída será apresentada aos sindicatos.  

 
Na mesa de negociação foi apresentada pelo Crea uma proposta para o ACT. Depois de várias ponderações, os 
representantes do Crea-SC reafirmaram não haver condições financeiras de novos avanços fora do que está 
sendo construído no PCS e que alguns pontos levantados pelo SEAGRO e demais sindicatos seriam 
acrescentados em nova proposta, que posteriormente foi encaminhada ao SEAGRO. 
 
Na proposta final, destacamos os seguintes pontos: 
 

- Reposição salarial pelo INPC do período (8,34%); 
- Manutenção da cláusula do Salário Mínimo Profissional; 



- Vale alimentação de R$ 29,00; 
- Vale refeição de R$ 20,00; 
- Aumento do Prêmio Assiduidade de R$ 150,00 para R$ 170,00 
- Aumento de R$ 100,00 para R$ 120,00 da participação patronal na Previdência Privada; 
- Garantia de implantação de novo PCS; 
 
Clique aqui e veja a proposta completa  
 
Considerando às ponderações já feitas na mesa de negociação em conjunto com todos os sindicatos, o ACT 
deverá ser assinado nos próximos dias. 
 

                       
 

 

 

http://www.seagro-sc.org.br/arquivos/266proposta_act_2015_2016_crea_sc_15_05_2015.pdf

