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EMPRESAS PUBLICAS 
 

CIDASC - CEASA - EPAGRI 
 
  Conforme amplamente divulgado  pelo 

Comando dos Sindicatos dos Trabalhadores na 

Agricultura foi  realizada em 17 de maio de 2018 

Audiência pública para tratar do fortalecimento da 

estrutura  das empresas ligadas a Secretaria  da 

Agricultura  a audiência foi uma iniciativa Assembleia 

Legislativa onde tivemos a oportunidade de expor  a 

forma discriminatória com que o Governo do Estado   

vem dispensando aos trabalhadores e as Empresas  

ligadas a Secretaria da Agricultura e pesca do 

Estado  solicitamos  aos deputados que  interfiram  

junto ao governo do estado  para solucionar o 

impasse criado com relação as negativas  do 

governo referentes as nossas reivindicações 

trabalhistas e com relação ao orçamento da 

Secretária da Agricultura e Pesca. A audiência foi 

realizada pela Comissão de Trabalho e Serviços  

Públicos  com o apoio dos demais deputados. Ao 

final foi retirada moção ao Governador cobrando 

tratamento digno aos trabalhadores cujo resultado 

de suas ações  correspondem a 30% do PIB do 

Estado.   

Houve ainda o 

indicativo por 

parte da 

comissão e da 

assembleia de 

apresentar em 

conjunto com 

a Comissão de Agricultura  e a Frente Parlamentar 

do Cooperativismo emenda ao orçamento do estado 

para a elevação dos percentuais referente ao 

orçamento da Secretária da Agricultura  e Pesca. 

O único ponto a ser observado e lamentado foi a não 

participação dos dirigentes das empresas e do 

próprio secretário da agricultura. 

Na parte da tarde deste mesmo dia foi realizado a 

assembleia dos trabalhadores na sede da Apaer que 

contou com a participação de mais de quatrocentos 

trabalhadores que rejeitaram por unanimidade a 

proposta apresentada pelo governo no ultimo dia 25 

de abril por não contemplar minimamente nossa 

pauta de 

reivindicações, 

decidindo ainda 

manter a 

assembleia em 

aberto e a retirada 

de indicativo de 

greve. 

Necessitamos neste momento da participação 

efetiva de todos os trabalhadores, cobrando de seus 

deputados avanços   na proposta e com 

envolvimento de todos nas manifestações regionais 

mostrando força e união de todos, não vamos deixar 

que alguns façam aquilo que todos nós podemos 

fazer, venha junte-se aos demais trabalhadores esta 

luta também é sua. 

  

EMPRESAS PRIVADAS  

OCESC – FAESC – SINDICARNES -
SINDILEITE -  FECOMÉRCIO – SINDITABACO 

 

Nas duas últimas semanas intensificamos  os 
contatos com os sindicatos patronais para 
agilizarmos as negociações com  os setores que já 
temos negociações e com outros que estamos 
buscando fechar  nos últimos anos. 

Isso está sendo possível após a divulgação do 
INPC oficial (1,69%) que mesmo irrisório não pode 
ser desprezado por nenhum trabalhador ou pelo 
sindicato. 

 

OCESC – Já mantemos contato com o 
negociador  e estaremos conversando 
provavelmente na próxima semana  buscando uma 
proposta a ser evada ao conhecimento dos 
profissionais que atuam no setor. É importante que 
nossos diretores nos repassem informações se 
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tiverem sobre as negociações com os sindicatos 
preponderantes em cada cooperativa.  

 

SINDICARNES – Estamos em dificuldade de 
agendar data com o  negociador Dr. Ricardo em 
razão dos embargos  as exportações da carne de 
frango o que tem impossibilitado uma rodada de 
negociação, estamos em contato para que no 
máximo isso ocorra na primeira semana de Junho. 

FAESC – Na próxima semana estaremos 
conversando com os negociadores a probabilidades 
de  termos proposta imediata para apreciação. 

 

SINDILEITE – Já recebemos o sinal  do Presidente 
do  Sindileite , já temos uma data prevista para 
conversarmos estamos apenas aguardando a 
confirmação por parte do Presidente Walter 
Brandalise.  

 

FECOMÉRCIO – Mais uma vez estamos em contato 
com o negociador que a dois anos tem mostrado        
interesse em negociar , mas esbarra na questão da 
representatividade, vamos sugerir a ele assinar 
apenas com os sindicatos que são representados 
pela Fecomércio o que abrangeria num primeiro 
momento os municípios onde os sindicatos estão 
inorganizados. 

 

SINDITABACO – O sinditabaco tem participado das 
negociações representado pela FIESC que alega 
que  todos são representados pelo sindicato dos 
Trabalhadores na Industria do Fumo e Bebida, 
sabemos que não é bem isso que ocorre este 
sindicato negocia apenas  para os trabalhadores que 
atuam dentro das plantas das unidades e nosso 
proposta e de representar os técnicos que atuam no 
campo como orientador agrícola. 

 

 Veja no  quadro ao lado o que  cada 
profissional irá perder ao longo de sua carreira  
se a reposição da inflação do período  não for 
feita pelo patrão:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INPC     1,69% 
Perdas ao Longo dos Anos 

(considerando aplicação em poupança 0,5% a.m.) 

Cargo 
Salário mês 1 5 10 15 20 

Funcionário 
   2.400,00      40,56         502,83     2.844,02  

     
6.680,18  

      
11.854,59  

    18.834,08  

Funcionário 
   3.800,00      64,22          796,15     4.503,04  

    
10.576,95  

     
18.769,76  

   29.820,63  

Funcionário 
   4.700,00      79,43          984,71       5.569,55  

   
13.082,02  

    
23.215,23  

    36.883,41  

Funcionário 
   4.800,00  

      
81,12  

     
1.005,67  

    5.688,05  
   

13.360,36  
     

23.709,17  
    37.668,16  

Funcionário 
    5.059,00       85,50      1.059,93     5.994,96  

    
14.081,26  

   
24.988,48  

   39.700,68  

Funcionário 
   6.200,00     104,78      1.298,98      7.347,06  

     
17.257,13  

   
30.624,35  

     48.654,71  

Funcionário 
   7.300,00     123,37  

     
1.529,45  

    8.650,57  
   

20.318,88  
    

36.057,70  
    57.287,00  

Funcionário 
   7.380,00     124,72  

     
1.546,21  

    8.745,37  
    

20.541,55  
    

36.452,85  
     57.914,80  

Funcionário 
   8.600,00     145,34  

     
1.801,82  

   
10.191,08  

   
23.937,31  

   
42.478,93  

    67.488,79  

Funcionário 
   9.850,00     166,47      2.063,71  

   
11.672,34  

    
27.416,57  

   
48.653,20  

     77.298,21  

 
 

 VOCE 
QUER ISSO ? 

GOVERNADOR CHEGA DE BLÁ, BLÁ, BLÁ 

REPOSIÇÃO JÁ. 

ACORDO SEM RETROCESSO   

 Compensação  de horas. 

 Insalubridade.  

 Auxilio Creche. 

 Liberação dos dirigentes para Reuniões 
sindicais. 

 Homologação  de rescisão.  

 Contribuição Assistencial. 

 Garantia de Emprego. 

 Licença  em Caso de adoção . 

 Liberação de dirigentes. 

 Revisão  PCCS. 

 Anotação  de horário extra sem limites 
diário.  

 Jornada de trabalho e (horário flexível) 

 Remuneração  da Hora Extraordinária( 
trabalhos insalubres). 
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