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Data base: 1° de maio. Governo informa que não há data para iniciar as 

negociações do ACT deste ano. 
 

No dia 01/04 foram protocoladas na Secretaria da Agricultura, Epagri, Cidasc e Ceasa as pautas 

de reivindicações, aprovadas integralmente na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada 

em 20 sessões regionais, no dia 26/03. Na ocasião, solicitamos a primeira reunião de negociação, 

propondo como data o dia 15/04. 
 

Com isso, pretendíamos iniciar as negociações visando um acordo ainda dentro da data base, 

01/05. No entanto, dia 08/04 recebemos ofício da Secretaria da Agricultura informando que as 

tratativas não poderiam ser iniciadas, pois o Conselho de Política Financeira (CPF) ainda não havia 

definido as diretrizes para as negociações deste ano. 
 

O comunicado foi recebido com surpresa, por entendermos que desrespeita a data base. 

Novamente fica explicita a diferença de tratamento do governo com os trabalhadores das 

empresas públicas agrícolas em relação a outras empresas públicas. A Casan, por exemplo, que 

tem a mesma data base, já abriu negociações em 03/04, com várias rodadas ocorridas desde 

então e com vários pontos já acordados. 
 

Não podemos aceitar que os trabalhadores das empresas da SAR sejam tratados como 

empregados de segunda categoria. 
 

Diante disso, é fundamental que todos estejam informados e atentos, pois caso não haja nenhum 

aceno para início das negociações, teremos de realizar mobilizações. 
 

Visitas às presidentes da Epagri e Cidasc. 
 

   
 

Nos dias 9 e 10/04 a Diretoria do SEAGRO-SC teve audiências com as presidentes da Cidasc, 

médica veterinária Luciane de Cássia Surdi e da Epagri, engenheira agrônoma Edilene 

Steinwandter, respectivamente. 
 

Nas reuniões, o SEAGRO-SC reafirmou a preocupação com o fortalecimento das empresas Epagri 

e Cidasc, apresentando também alguns pleitos já históricos e que atendem todo o corpo de 

funcionários das duas empresas. Um deles trata do aumento da participação patronal nos planos  



 

 

 

de saúde de 4,0 para 4,5%, que é o percentual pago atualmente pelo SC Saúde e que atende aos 

funcionários públicos estatutários. 
 

Projeções mostram que se não houver esse aumento no aporte de recursos, os planos 

obrigatoriamente precisarão cobrar uma participação maior dos empregados, o que poderá, a 

médio prazo, torná-los inviáveis. 
 

Outra importante questão abordada foi o reajuste do valor do Auxílio Creche/Babá, que não foi 

corrigido nas últimas negociações e que impacta fortemente os salários mais baixos. 
 

A Diretoria do SEAGRO-SC reafirmou a disposição de buscar sempre, através do diálogo, a 

superação das questões que envolvem as negociações coletivas e todas que dizem respeito às 

demandas da base de trabalhadores. 
 

Estamos buscando, em conjunto com outros sindicatos, a abertura das negociações. Qualquer nova 
informação, repassaremos a todos. Neste momento é importante que todos se mantenham alertas, para 
que possamos cobrar coletivamente o início das negociações.  

 

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

 
 


