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EM AUDIÊNCIA NO TRT GOVERNO ANUNCIA NOVA DATA PARA 

APRESENTAR PROPOSTA 

 

 

Lamentável que somente agora, na segunda audiência realizada na última 3ª feira (27/08), no Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT), o Governo trouxe alguma informação sobre as nossas negociações. Chamado 

pelo TRT, o Grupo Gestor do Governo (GGG, antigo CPF) se fez presente através do seu Secretário 

Executivo Marcio Cassol, acompanhado de representantes da Secretaria da Agricultura e das empresas 

(jurídicos e RH). 

Marcio Cassol informou aos membros do TRT, ao Ministério Público e aos sindicatos presentes que o GGG 

vai apresentar até 6ª feira (30/08) para a Secretaria da Agricultura a proposta do Governo e, por sua vez, 

a Secretaria da Agricultura vai apresentar a proposta para os sindicatos na 2ª feira (02/09).  

Embora isso não nos garanta nada em termos de efetivo avanço nas negociações, temos pelo menos uma 

data concreta apresentada perante autoridades do judiciário, diferente dos 10 dias de prazo prometidos 

40 dias atrás pelo Governador Moises, através do Secretário Ricardo de Gouvêa. Durante todo esse 

tempo, o SEAGRO-SC e outros sindicatos realizaram diversas ações de articulação política, administrativa 

e jurídicas cabíveis, além de pressão nas mídias sociais, rádio e outdoors, bem como na oficialização da 

realização de assembleias para o dia 10/09.  

Além de ter garantido uma data para o Governo apresentar uma proposta, os dirigentes sindicais 

aproveitaram a audiência no TRT para questionar o representante do Governo sobre diversas outras 

reivindicações além do INPC, como garantia de emprego, sustentabilidade dos Planos de Saúde e relações 

trabalhistas. Segundo Marcio Cassol, toda a pauta foi analisada e a proposta a ser apresentada vai 

contemplar aquilo que o Governo entende como viável e oportuno no momento. 

 

 



 

Avanços exigem grande participação nas assembleias dia 10/09 

Conforme já decidido antes mesmo destes novos fatos, o 

SEAGRO-SC estará realizando assembleias regionais dia 10/09 

(3ª feira), agora para deliberar sobre proposta a ser apresentada 

aos sindicatos nos próximos dias. Caso a proposta não atenda as 

reivindicações mínimas da categoria e for rejeitada, as 

assembleias deverão deliberar sobre novos encaminhamentos, 

inclusive sobre possibilidade de greve. 

Precisamos nos mobilizar ainda mais para que tenhamos uma 

participação expressiva nas assembleias, não apenas para tomarmos decisões representativas, mas para 

manifestar nossa indignação com a forma como esse Governo vem tratando nossas categorias desde 1º 

de maio. Como diz nosso novo outdoor colocado no Itacorubi  ...”Nova política, velhas práticas”. 

 

 
Revisão PCCS da Cidasc 
 

Foi com surpresa que recebemos a notícia de que a Cidasc revisará seu PCCS, já que em nenhuma das 
rodadas de negociação até o momento houve qualquer sinalização neste sentido por parte do Secretário 
da Agricultura, mesmo havendo cláusula que solicita a revisão nas pautas de reivindicações entregues. 
 

Já está constituída, através de portaria, a comissão que se incumbirá do assunto, com prazo de 3 meses 
para executar o trabalho.   

Em recente reunião com colegas da Cidasc que trabalham na 
sede da Companhia em Florianópolis, vários pontos foram 
elencados como importantes para que sejam revistos neste 
momento. 
 
O Seagro, através de ofício à presidência da Cidasc, solicitou a 
possibilidade de integrar a Comissão de Revisão do PCCS, no 
sentido de poder contribuir e de buscar os melhores resultados 
na referida revisão. 
 

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

 


