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NEGOCIAÇÕES CHEGAM AO GOVERNADOR, QUE PROMETE 

RESPOSTA EM 10 DIAS 
 

Considerando o descaso do Governo do Estado, nos últimos 30 dias a Diretoria do SEAGRO intensificou as 
ações da nossa negociação visando os Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) com as empresas da 
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Epagri, Cidasc e Ceasa). Resultado de 
intensas ações na mídia, nos bastidores políticos e na manifestação pública do último dia 11/07, 
conseguimos ter uma primeira audiência dia 16/07 no Centro Administrativo com o Secretário da Casa 
Civil Douglas Borba (considerado braço direito do Governador Moisés) e finalmente uma segunda reunião 
de negociação com o Secretário da Agricultura Ricardo de Gouvêa ontem, 18/07, com a participação de 
todos os sindicatos, quando fomos informados de uma possibilidade de avanço, com a interferência direta 
do Governador, resultado da ação do SEAGRO na Casa Civil.  Leia abaixo os detalhes dessas ações.  
 

Manifestação do Conselho Deliberativo do Seagro na Secretaria e nas empresas 
 

Por decisão da Diretoria Executiva e dos 
Dirigentes Regionais, em reunião do Conselho 
Deliberativo (CD) do SEAGRO, reunido dias 11 e 
12/07, cerca de 40 dirigentes fizeram no dia 
11/07 à tarde manifestação e caminhada pacífica 
nas sedes da Secretaria da Agricultura, da Epagri 
e da Cidasc. Com exceção da Cidasc, que barrou 
a entrada dos dirigentes, os representantes 
regionais foram recebidos respeitosamente 
pelos dirigentes presentes (Secretário Adjunto 

Miotto na Agricultura e Diretores Canola e Wagner na Epagri). Com faixas e carro de som, o SEAGRO 
registrou a indignação dos trabalhadores das três empresas também em caminhada pela Rodovia Admar 
Gonzaga no Itacorubi.  
 

Todos os representantes do Governo destacaram que qualquer informação sobre negociação é da alçada 
do Secretário Ricardo de Gouvêa, mas se comprometeram a repassar nossa conversa para seus 
superiores. Durante as manifestações, um dos interlocutores do Secretário (advogado Carlos Magno) 
informou que, em contato com Ricardo de Gouvêa que estaria em Lages, esse teria marcado nova rodada 
de negociação para dia 18/07.  Neste aspecto nossa manifestação já mostrou efetividade. 
 

 
 



 

Articulações políticas e audiência na Casa Civil 
 

Inúmeras reuniões e articulações políticas foram feitas 
antes e após os fatos já descritos, tudo dentro de uma 
estratégia discutida no Conselho Deliberativo e melhor 
planejada e executada pela Diretoria Executiva nas 
últimas semanas. A principal delas foi através da nossa 
parceria de muitos anos com nosso colega epagriano 
engenheiro agrônomo Deputado Estadual e 
presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia 
Legislativa de SC (Alesc) José Milton Scheffer, que 

articulou e participou conosco de audiência com o Secretário da Casa Civil Douglas Borba no dia 16/07.  
A reunião foi bastante produtiva e o Secretário Douglas se comprometeu a analisar os processos relativos 
aos nossos ACT's que estão no Grupo Gestor do Governo (GGG), que substitui o CPF no atual Governo. 
Solicitou também à sua assessoria que incluísse na pauta da próxima reunião do GGG esse assunto, para 
reavaliação da decisão mantida até agora de reajuste zero. Nesta audiência participaram conosco 
dirigentes do Senge, Sintagri, Simvet e o assessor da Comissão de Agricultura da Alesc, engenheiro 
agrônomo Gilmar Jacobowski, que acompanhou o deputado Zé Milton.  
 

Reunião de negociação na Secretaria da Agricultura 
 

Resultado das nossas pressões, finalmente o 
Secretário da Agricultura Ricardo de Gouvêa 
convocou todos os sindicatos para reunião ontem, 
18/07, passados quase 80 dias da nossa data base. 
Na reunião, o secretário informou que a proposta 
que inicialmente seria apresentada para o ACT seria 
idêntica à apresentada anteriormente, ou seja, de 
reposição zero nos salários e em todas as cláusulas 
com repercussão econômica, como Vale 

Alimentação, Auxílio Creche Babá e outras. No entanto, Gouvêa explicou que em razão de nossa audiência 
com o Secretário da Casa Civil Douglas Borba, nossos ACTs estava nas mãos agora do governador, que 
está analisando pessoalmente o caso e deverá apresentar uma resposta dentro de 10 dias.  
 

Gouvêa manifestou ainda seu desagrado com a manifestação realizada pelo Conselho Deliberativo do 
SEAGRO na tarde do dia 11/07 na Secretaria, dizendo que não vê com bons olhos esse tipo de ação. No 
entanto, lembramos ao secretário que no dia 27/06 protocolamos ofício solicitando reunião de 
negociação e até o dia da manifestação, passados 14 dias, não havíamos recebido nenhuma resposta da 
Secretaria da Agricultura. Manifestamos nosso desagrado e deixamos claro que não aceitamos esse tipo 
de tratamento dispensado ao Seagro pela Secretaria da Agricultura.  
 

Ao final, solicitamos ao Secretário Gouvêa que buscasse interceder junto ao governador para que se 
avance concretamente na proposta a ser apresentada ao final dos 10 dias de prazo anunciado para a sua 
apresentação.  
 

Apesar de não termos ainda garantia de avanços concretos, ficou clara a importância das ações do 
SEAGRO, em especial nossa manifestação na SAR e empresas e audiência com Secretário Douglas, que 
resultou no envolvimento do Governador na análise dos nossos pleitos.  
 

Neste momento é fundamental a base estar informada e mobilizada, pois caso não haja avanços concretos 
na proposta para nosso ACT, haverá a necessidade de ações mais contundentes, com a participação 
conjunta de todos. 

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

 


