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ASSEMBLEIA DO SEAGRO-SC REJEITA PROPOSTA DE ACT
SEM INPC E APROVA INDICATIVO DE GREVE

Com uma expressiva participação de 311 engenheiros agrônomos, a Assembleia Geral Extraordinária,
realizada nas 21 Diretorias Regionais do Seagro nos dias 10 e 11 de setembro, rejeitou por 309 votos
a proposta para o ACT 2019/2020 apresentada pelo Governo no dia 02/09. Houve 01 voto aprovando
a proposta e 1 abstenção. Clique aqui e confira a planilha completa desta votação.
Por maioria, com 251 votos a favor, 48 contrários e 12 abstenções, foi também aprovado o indicativo
de greve, caso as negociações não avancem. Clique aqui e confira a planilha completa desta votação.
A Assembleia estava marcada há mais de 1 mês para discutir os encaminhamentos da Campanha
Salarial e também apreciar uma possível proposta de ACT, que só foi apresentada no dia 02/09 pelo
Governo, e que mantinha a posição de não conceder a reposição da inflação nos salários dos
trabalhadores e nem contemplava a garantia de emprego, reivindicações fundamentais dos
empregados. A proposta também não dava nenhum encaminhamento sobre os Planos de Saúde das
empresas.
Secretário da Casa Civil chama sindicatos no dia da Assembleia

Para surpresa de todos, às 10h do dia 10/09, em regime de
urgência, o Secretário da Casa Civil Douglas Borba chamou o
grupo de sindicatos (Seagro, Sintagri, Simvet e Senge) que já havia
participado de reunião negocial no dia 16/07, para uma reunião
às 11h daquele mesmo dia no Centro Administrativo do Governo
do Estado, para tratar do ACT. Participaram também da reunião
o secretário da agricultura Ricardo de Gouvêa, os diretores
Humberto Bicca Neto e Ivan Luiz Zilli Bacic representando a
Epagri, a presidente da Cidasc Luciane de Cássia Surdi e o presidente da Ceasa José Angelo Di Foggi.
Pelo Seagro participaram o presidente Eduardo Piazera e o diretor de comunicação Jorge Dotti Cesa
e pelo Sintagri o presidente Antonio Tiago da Silva. Os representantes do Senge e do Simvet não
puderam estar presentes, mas deram carta branca para que Seagro e Sintagri os representassem.

Douglas Borba informou que o Grupo Gestor do Governo (GGG) estudará e apresentará em breve
uma proposta de reposição da inflação nos salários de forma parcelada e sem retroatividade.
Conforme o secretário, a intenção do governo é de que se possa garantir que a tabela salarial seja
corrigida, evitando perdas ao longo do tempo para os trabalhadores. As questões da garantia de
emprego e do plano de saúde não estavam na pauta da reunião, mas os dirigentes sindicais
mostraram a importância de se avançar nesses dois itens também.
Ao final da reunião ficou acertado que na próxima segunda-feira, 16/09, o GGG elaborará essa nova
proposta que será, em seguida, discutida com os sindicatos.
Como a assembleia do Seagro já estava marcada para o mesmo dia, e como não havia ainda nova
proposta formal, a mesma foi mantida. A Diretoria Executiva do Seagro apresentou para a base
indicativo de rejeição da proposta oficial sem INPC, apresentada no dia 02/09, e também apoiou o
indicativo de greve.
Próximos passos

O Seagro agora aguardará a apresentação oficial da nova proposta,
que será avaliada pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo,
podendo ser marcada então nova assembleia para apreciá-la.
É fundamental que todos estejam informados e mobilizados neste
momento. Sabemos que somente surgiu essa possibilidade de nova
proposta contemplando a reposição do INPC em razão das ações
sindicais realizadas até o momento.
Por isso, mais do que nunca, temos de estar vigilantes e não aceitar a retirada de conquistas históricas
em nosso ACT.

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

