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NEGOCIAÇÕES EMPERRADAS NA EPAGRI, CIDASC E CEASA 

 

No dia 05/06 estivemos novamente na SAR cobrando posição a respeito das cláusulas que não apresentam 
impacto econômico, sobre as quais havíamos tratado na reunião de negociação do dia 21/05, quando os 
representantes do governo se comprometeram a dar uma posição até o dia 31/05, o que não ocorreu. 
Retomamos também a questão fundamental da reposição da inflação nos salários. 
 
Fomos recebidos pelo Consultor Jurídico da SAR, Carlos Magno, que informou que o CPF ainda não havia 
deliberado sobre as cláusulas tratadas na reunião do dia 21/05, mas que já havia uma posição definida 
sobre a proposta de um pré-acordo de modo a garantir a extensão do ACT 2018/2019, que venceu em 
30/04/2019, por 120 dias, a partir de 01/05/2019. O pré-acordo será oficializado através de um termo 
aditivo ao ACT 2018/2019, a ser assinado pela SAR e Sindicatos. 
 
Outro aspecto tratado na ocasião foi a cláusula referente ao Plano de Saúde, cuja reivindicação é aumento 
da participação patronal, de 4 para 4,5%, de modo a termos tratamento isonômico com o SC Saúde, que 
atende aos funcionários públicos do estado. Carlos Magno apresentou a proposta de realizar reunião com 
as diretorias da Associação dos Funcionários da Cidasc (Acidasc), que faz a gestão do plano de saúde da 
Cidasc, e da Casacaresc, envolvendo também  representantes dos Sindicatos, para avaliar a possibilidade 
de se avançar nessa reivindicação, que é de fundamental importância para todos os empregados.  
 
Durante a reunião, demonstramos através de documentos publicados no site da Transparência de SC, que 
a Despesa Total com Pessoal (DTP) no estado atingiu o percentual mais baixo dos últimos 7 quadrimestres, 
ou seja, é o índice mais baixo dos 2 últimos anos, o que permite ao governo repor a inflação em nossos 
salários com impacto financeiro praticamente insignificante. 
 
 Contas do Governo apresentam margem para repor a inflação  
 

Demonstramos também que o Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019, registra que o 
comprometimento da Receita Corrente Líquida frente a Despesa Total com Pessoal (DTP) é de 47,71%.  
Com a reposição da inflação nos salários dos trabalhadores da Epagri, Cidasc (o site da transparência não 
traz as informações referentes à Ceasa) este percentual atingiria 47,83%, ou seja, muito inferior ao limite 
máximo estabelecido pela Lei da Responsabilidade Fiscal, que é de 49%. O impacto da reposição da inflação 
é de apenas 0,12%, praticamente insignificante. É bom lembrar que nos 3 últimos anos fechamos os ACTs 
das empresas públicas agrícolas mesmo com o percentual da DTP acima do patamar atualmente existente, 
ou seja, não há justificativa do ponto de vista financeiro para o governo não conceder o reajuste da inflação.   
 
O noticiário da semana passada deu destaque para o fato de que a proposta apresentada pelo governo, de 
redução no repasse (duodécimo) ao Legislativo, Ministério Público, Judiciário e Udesc não ter sido 
aprovada. Isso geraria, conforme informações do próprio governo, uma economia de R$ 400 milhões.  



 

Apenas para efeito de comparação, o custo da reposição, de 5,07% nos salários dos empregados da Epagri 
e Cidasc é de R$ 26,63 milhões.  Diante deste fato, não é possível admitir que o governo busque fazer 
economia sacrificando justamente a reposição da inflação nos salários dos trabalhadores. 
 

Ainda, é importante ressaltar que várias prefeituras no estado, como Joinville, já fecharam os ACTs, 
repondo integralmente a inflação, bem como o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Urbano de 
Florianópolis – Sintraturb, que fechou ACT inclusive com um percentual de ganho real. A Casan, que tem a 
mesma data-base que nós, já na primeira proposta apresentada aos trabalhadores, anunciou a reposição 
integral da inflação. Importante também lembrar que as Cooperativas Agropecuárias também já 
anunciaram, no mínimo, a reposição da Inflação.  

 
Diante desses fatos, é fundamental que a base esteja informada e mobilizada, pois é possível que tenhamos 
que desencadear mobilizações para buscarmos o direito legítimo da reposição inflacionária nos salários. 
 

SEAGRO-SC instala outdoor cobrando posição do Governador 
 

Outdoor instalado pelo Seagro desde o dia 10/06, ao lado do protão principal da Epagri em Florianópolis, 
cobra posição do Governador sobre nosso ACT. A mensagem deixa claro que não é possível tratar com 
descaso os trabalhadores das empresas que, direta ou indiretamente, respondem por 30% do PIB 
catarinense.  
 

      
 

      

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

 
 

 
 


