
 

 

CAMPANHA   SALARIAL 2017/2018 

 

EMPRESAS PRIVADAS 

Tendo em vista a falta de divulgação do índice oficial de inflação por parte do 

IBGE estamos   encaminhando dentro das possibilidades  as negociações com 

as empresas privadas. Já tivemos um primeiro contato com a OCESC onde  foi 

acenado  com a renovação de todas as cláusulas e reposição de acordo com a 

preponderante.Com os demais segmentos estamos agendando as rodadas de 

negociações na busca de fecharmos as negociações ainda no mês de maio, ou 

no máximo até início de junho, nossa preocupação e prudência em antecipar as 

discursões  com o seguimento das empresas privadas se baseia na falta de 

divulgação do índice de inflação conforme já mencionamos .  

EMPRESAS PUBLICAS 

Tendo como base a proposta dos Sindicatos da agricultura estabelecidos no final 

de 2016, iniciamos 2017 com a determinação de que não poderíamos 

ultrapassar a data base 01/05/2017 sem que o Acordo estivesse devidamente 

aprovado, evitando desta forma o que costumeiramente acontecia quando 

acabávamos fechando as negociações  praticamente seis meses após a data 

base. 

Com a aprovação da proposta 

apresentada na assembleia do 

último dia 25/04/2017 realizada 

em Florianópolis  aconteceu no 

dia de ontem 09/05/2017 a 

assinatura dos Acordos 

aconteceram em  reunião  

conjunta na Secretaria de 

Agricultura e Pesca (SAR) e contou com a presença de representantes do 

Sindaspi/SC, Saesc, Seagro/SC, Senge/SC, Sincópolis/SC, Sintagri/SC, 

Sinsesc, Simvet/SC, Sindzoot, Sintec/SC, Sindiquímica/SC, Sintracasc, do 

presidente da Epagri Adelmir Hessmann, do vice-presidente da Cidasc Valdo 

Filho e da Ceasa Agostinho Pauli, do Secretário Moacir Sopelsa e seu adjunto 

Spies, além de outros trabalhadores. Os dirigentes do Sindicato dos 

Economistas e do Sindalex vão assinar os documentos em outro dia. 
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Foi a primeira vez que os ACTs foram firmados na data base e ficou garantida 

reposição de 100% do INPC (ainda não divulgado) sendo o mesmo fator de 

correção das demais clausulas econômicas auxilio creche sofre reajusto de 

acordo com o salário mínimo regional sendo o valor elevado para R$ 1.078,00 e 

a insalubridade passa a ser paga de acordo com a legislação e de acordo com 

o que estabelece os devidos Laudos, o que ainda ficou pendente no Acordo foi 

a implantação do Plano de Saúde para os empregados na Ceasa. O secretário 

adjunto de Agricultura, Airton Spies afirmou possibilidade repassar os 4% para 

custear o plano, como acontece para os trabalhadores na Cidasc e na Epagri, 

no entanto há problemas a serem resolvidos na contratação do plano por conta 

dos valores que ficariam muito altos para os trabalhadores e espera-se resolver 

o caso o mais breve possível. 

A avaliação geral é de que unidade da maioria dos sindicatos possibilitou o 

cumprimento da data base e sem muitas dificuldades para os trabalhadores. As 

perdas salariais existem e vão acumulando a cada dia, porém a Campanha e os 

ACTs firmados neste ano foram muito mais positivos que no ano passado. A 

realização da audiência pública sobre o fortalecimento das empresas Epagri e 

Cidasc na Assembleia Legislativa de SC, no dia 25 de abril, também foi um 

evento importante para essa conquista, que se dá em meio a uma grande crise 

econômica.  

 

 

 


