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Novo Governo também oferece zero de reposição
Ocorreu no início da noite de 07/05, a primeira
reunião de negociação da Campanha Salarial
2019/2020, entre o Secretário da Agricultura
Ricardo de Gouvêa, representantes das
empresas e dirigentes de diversos Sindicatos.
O Secretário, após fazer um relato da situação
financeira do estado e anunciar um possível
déficit para 2019, informou que a proposta do governo para os ACTs das empresas Epagri, Cidasc e
Ceasa é de reajuste zero, tanto na reposição salarial como em todas as cláusulas que apresentem
impacto econômico, como Vale Alimentação, Auxílio Creche/Babá e outras.
Os dirigentes sindicais presentes de pronto manifestaram sua indignação e após muitos
questionamentos, deixaram claro que essa situação é inaceitável. Lembraram que este governo não
apresentou nada de novo, repetindo apenas o que já aconteceu nos últimos anos, em que as
propostas iniciais apresentadas sempre foram de zero de reposição.
Ricardo de Gouvêa aceitou então marcar reuniões em separado com os sindicatos para negociar as
cláusulas da pauta de reivindicações que não apresentem impacto econômico. Estas reuniões terão
a participação de representantes das empresas. Informou ainda que, caso ocorram mudanças
positivas na arrecadação do estado nos próximos meses, essa posição do governo, de zero de
reposição, pode mudar.
Além da proposta de um calendário com reuniões imediatas, o Secretário ficou de verificar junto ao
CPF o atendimento à nossa Cláusula Fundamental, através da qual ficariam estendidas as conquistas
do ACT anterior até a assinatura do novo instrumento coletivo.
A Diretoria Executiva do Seagro, em reunião ocorrida
no dia 08/05, avaliou a situação e definiu alguns
encaminhamentos, conforme segue:

Diretoria Executiva
do SEAGRO-SC

→ Nas reuniões que teremos ainda este mês e em
junho com o grupo de negociação a ser formado pela
Secretaria e representantes das empresas, além de
buscar
avanços nas
cláusulas sem impacto
econômico, procuraremos mostrar ao Secretário que as empresas públicas agrícolas fizeram um
grande esforço com PDVI e outras providências, no sentido de trazer economia para o estado nos
últimos anos, e isso deve ser considerado. Buscaremos assim, construir um ambiente favorável para
avançar nas cláusulas econômicas. Também queremos fazer pressão sobre a cláusula dos nossos
Planos de Saúde, que propõe elevar de 4 para 4,5% a participação patronal no custeio dos planos.

Mesmo envolvendo impacto econômico, esta cláusula é fundamental, pois os planos precisam ser
melhor equacionados numa visão de curto, médio e longo prazo para não se tornarem insustentáveis;
→ Para iniciarmos ações para sensibilizar o governo para
nossos pleitos e dar visibilidade à nossa situação de falta
de valorização por parte deste novo Governo, já estamos
com uma campanha nas mídias sociais, mostrando para a
sociedade que os resultados alcançados pelo Agronegócio
(incluída aí a Agricultura Familiar) passam pelas mãos dos
profissionais da Epagri, Cidasc e Ceasa. Solicitamos que
todos curtam, compartilhem e marquem amigos nas
postagens do Seagro-SC, buscando sua “viralização”. É
importante ressaltar que a Casan, que tem a mesma data
base que nós, já iniciou as negociações no começo do mês
de abril e já tem a reposição do INPC garantida para os trabalhadores;
→ Antes de desencadearmos ações de maior impacto com a participação da base, como as
mobilizações fora do horário de trabalho (“esquentas”), assembleias de mobilizações concentradas
em Florianópolis e outras, esta semana iniciaremos contatos com deputados com os quais temos
relações, bem como, com a Comissão da Agricultura da ALESC, buscando apoio ao nosso pleito.
Ressaltamos a importância de os colegas estarem atentos e informados nesse momento, em
que buscaremos formas de avançar nas negociações.
Qualquer nova informação, repassaremos a todos.

A luta continua, vamos em frente! Juntos somos mais fortes!

