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Seagro segue sua estratégia e convoca Conselho Deliberativo (08/06) para 

encaminhar assembleias (12/06) para avaliar proposta do governo 
 

Conforme informado em nosso Boletim do dia 18/05, o Governo apresentou sua proposta para o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT 2015/2016), devidamente aprovado pelo CPF, que ainda teve que sofrer ajustes de 
redação na versão final, que foi apresentada dia 21/05. As cláusulas mais prioritárias estão contempladas (ver 
resumo no final). Dificilmente teremos outros avanços na redação do ACT. Conforme decidido nas 
assembleias macrorregionais e pelo nosso Conselho Deliberativo (CD), a luta por melhoria salarial e ganhos 
reais seriam concentradas nos novos Planos de Carreira, estratégia esta em construção desde 2009. A 
cláusula sobre o assunto nos garante pela primeira vez ao longo destes anos, um cronograma de efetiva 
implantação (veja no final o cronograma proposto na cláusula). 
 

Neste meio tempo, tivemos uma reunião com o Secretário Executivo 
do CPF Aginolfo J. Nau Junior e com o consultor da Secretaria da 
Fazenda Ricardo Moritz para tratar especificamente dos Planos de 
Carreiras. Esta equipe do Governo está, em conjunto com os 
dirigentes da Secretaria da Agricultura, da Epagri e da Cidasc, 
elaborando uma nova proposta, chamada de PCCS (Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários), utilizando como subsídio as propostas 
apresentadas e Planos de outras empresas públicas do Governo 

(Celesc e outras). Embora tenham sinalizado com alguns possíveis avanços importantes, não nos foram 
passados muitos detalhes, apenas diretrizes gerais, até porque o documento está ainda em elaboração. 
 
Aproveitamos para esclarecer a eles quais são hoje os maiores gargalos para a retomada das nossas carreiras 
e para uma boa gestão das empresas, deixando claro que, independente da assinatura ou não do ACT, nossa 
luta  daqui para a frente será para buscar garantir que o novo Plano de Carreira a ser implantado atenda as 
necessidade mínimas de efetiva valorização dos profissionais da pesquisa, da extensão rural e da defesa 
agropecuária. 
 
Convocação de assembleias regionais 

 
Com base na proposta de ACT e no cronograma de implantação garantido na cláusula do PCCS, o que nos 
permite tempo para lutar por avanços dentro do PCCS a ser apresentado, a Diretoria Executiva convocou 
reunião do Conselho Deliberativo (todos dirigentes regionais e estaduais) para a próxima 2ª feira (08/06) e 
ontem, em reunião ordinária, deliberou também convocar assembleias regionais do SEAGRO para o dia 12/06 
(6ª feira), 14h, para avaliar, aprovar ou não, a proposta de ACT, bem como, independente do resultado, 
reavaliar a estratégia definida anteriormente para garantir que a proposta final de Planos de Carreira atenda 
a categoria. A convocação das assembleias regionais foi feita antes da reunião do CD por questão dos prazos 
legais, permitindo que numa eventual aprovação da proposta, os reflexos possam ser pagos na folha de 
junho. 
 



 
 
Resumo da proposta do Governo 
 

- Reajuste salarial de 8,34% (INPC integral do período de 01/05/14 a 30/04/15) 
- Reajuste do vale alimentação para R$ 19,00. 
- Garantia de emprego até 30/04/2017 
- Reajuste no valor do auxílio creche pelo piso estadual, passando de R$ 807,00 para R$ 908,00. 
- Reajuste do adicional de insalubridade com base no valor de 6 salários mínimos, passando de R$ 4.368,00 
para R$ 4.728,00 
- Manutenção das demais cláusulas sociais 
- Cláusula sobre Planos de Carreira com cronograma de datas de aprovação e garantia de início de 
implantação  até 31/01/16 com respectivos impactos financeiros, garantindo que contemplará a legislação 
profissional vigente. Nesta 2ª feira teremos reunião direta com CPF para conhecer a proposta que está sendo 
elaborada pelo Governo. 
 
CLÁUSULA 32 – REVISÃO DO PCS 
Em atenção ao acordado entre as partes, sobre a revisão do PCS prevista no último ACT, o CPF se compromete 
a entregar à empresa, até 30/06/2015, a redação final do PCCS (plano de carreira, cargos e salários). O prazo 
que a empresa terá para apresentar ao CPF as alterações/adequações no capítulo que trata da migração do 
atual PCS para o novo PCCS é até 15/09/2015, observando-se a legislação profissional vigente. Efetuados os 
ajustes necessários, até 30/09/2015 a Diretoria, o Conselho de Administração e o CPF deverão aprovar o novo 
PCCS. O período de divulgação é até dezembro de 2015, enquanto a implantação, com impacto financeiro, 
terá inicio em 31 de janeiro de 2016. 
 

Parágrafo Primeiro: Até 31 de dezembro de 2015 as empresas deverão concluir todos os processos de 
promoção do PCS vigente cujo direito os trabalhadores tenham alcançado. 
 

Parágrafo Segundo: A partir de 01 de outubro de 2015 a empresa apresentará o novo Plano de Carreira, 
Cargos e Salários aos trabalhadores. 
 

Confira as propostas dos ACTs da Epagri e Cidasc recebidas pelo Governo no nosso site 
www.seagro-sc.org.br/campanhasalarial/empresaspúblicas 
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