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CONSELHO DELIBERATIVO DECIDE CONVOCAR ASSEMBLEIA GERAL 
 

O Conselho Deliberativo do SEAGRO-SC, reunido 
virtualmente na tarde desta 5ª feira (02/12) com a 
participação de 75 dirigentes sindicais, 
considerando que: 
1. Durante mais de oito meses estivemos 

negociando exaustivamente com a Secretaria de 

Estado da Agricultura e com as empresas 

vinculadas; 

2. No final do processo, ficou construída 

conjuntamente com os representantes do Governo uma pauta com alguns importantes avanços nas 

cláusulas sociais; 

3. Em função dos impedimentos legais, ficou alinhavado extra oficialmente na mesa de negociação com 

a Secretaria da Agricultura que no início do ano seria viabilizado o pagamento dos INPCs não concedidos 

em todo o período de pandemia (2019/2020 e 2020/2021), totalizando 10,24%; 

4. No dia 01/12 fomos surpreendidos com a notícia (confirmada oficialmente durante a reunião do CD 

na tarde de 02/12) de que a proposta oficial do Governo (via GGG) contempla apenas o INPC de 

2020/2021 (7,59%) e sem os avanços já negociados nas cláusulas sociais, e que 

5. Essa proposta é considerada uma afronta a toda negociação realizada ao longo do ano e uma 

desvalorização total do Serviço Público da Agricultura de SC, 

Decidiu por: 

1º. Convocar assembleia geral virtual para o próximo dia 13/12 (2ª feira); 

2°. Dar indicativo de rejeição da proposta para a Assembleia; 

3°. Desencadear mobilização da categoria e denunciar na imprensa e nas redes socias o descaso do 

Governo ao não honrar as tratativas feitas até aqui na negociação. 
 

Convocamos toda a base a se mobilizar para as ações que serão desencadeadas nos próximos dias para 
mostrar ao Governo que os trabalhadores das empresas públicas agrícolas não aceitam tamanho 
descaso e exigem respeito, pois mesmo durante a pandemia, garantiram o atendimento aos agricultores 
e sociedade catarinense. 

Vamos mostrar nossa força! 
 

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

 
 


