
  

Campanha Salarial 2014/2015 
 
 
Prezados Diretores Regionais e Associados, 

Ler com atenção as informações abaixo para conduzir as ASSEMBLEIAS REGIONAIS do SIMVET-SC no 
dia 01 de dezembro/2014 (2ª feira). Esta assembleia também terá a participação dos Engenheiros 
Agronomos, porém com convocação, deliberações e votações separadas por Sindicato.  

1)      Ler o edital, destacando a ordem do dia; 
  

2)      No item 1 do Edital, relatar para todos os últimos acontecimentos e destacar que a nossa 
principal luta é a Revisão do PCS na EPAGRI e CIDASC e que nas propostas de acordos, prazo 
para ajustes finais das propostas apresentadas pela CIDASC e EPAGRI e uma promessa de início 
de implantação e a implantação definitiva irá passar necessariamente pela negociação do 
próximo acordo de 2015/2016. 
  

3)      No item 2 do Edital colocar em votação por sindicato e por empresa devido a termos propostas 
diferentes para cada empresa e onde a votação será feita em separado por empresa (e por 
sindicato), em votação secreta. 

SITUAÇÃO PARA VOTAÇÃO NA EPAGRI - As duas novas condicionantes foram aceitas pelo Governo, 
sendo elas: incluir na proposta o abono da falta do dia parado e a permanência da ação do SIMVET. 

Se aprovada a proposta na Epagri, assina-se o ACT e a empresa passa a cumprir na folha de dezembro 
seus reflexos retroativos a maio (reajustes pelo INPC da tabela salarial, do auxílio creche, da 
insalubridade e de R$ 1,00 no vale alimentação), além de renovar os benéficos do ACT anterior.  

Se a proposta for rejeitada na Epagri, salvo fato novo não previsto, deveremos aguardar definição de 
data para julgamento do nosso dissídio. Na primeira instância aqui em Santa Catarina (TRT) é possível 
que se consiga as mesmas cláusulas já aceitas pelo Governo, mas caso a empresa recorra para a 
instância superior, corremos o risco da extinção do Dissídio, já que o TST exige a concordância das duas 
partes para o julgamento, e esta concordância não existe por parte da Epagri. Neste caso, voltaríamos a 
estaca zero: sem dissídio e sem ACT, também não gerando o abono das faltas. 

b. SITUAÇÃO PARA VOTAÇÃO NA CIDASC: Por intransigência da Cidasc e por falta de decisão 
política do Governo, a proposta não contempla a condicionante de abonar o dia da paralisação 
dos colegas descontados. Por outro lado a Cidasc já havia apresentado a mais tempo uma 
proposta de PCS conforme cláusula do ACT do ano passado, observando também o Salário 
Mínimo Profissional e outros benefícios, sendo que também está sendo analisado pelo SIMVET. 

Se aprovada a proposta na Cidasc, (já rejeitada na assembleia estadual concentrada no dia 17/09), 
serão pagos em dezembro os mesmos benefícios citados no caso da Epagri, mas será mantido o 
desconto do dia parado dos colegas.  

 
 



  

Se a proposta for rejeitada na Cidasc, também agora nas assembleias regionais, ocorre a mesma 
situação que na Epagri.  Nesta situação, o abono da falta do dia de paralisação pode ser conseguido no 
julgamento aqui no TRT (Florianópolis), porém se a Cidasc recorrer seguindo orientação da PGE, 
corremos o mesmo risco de o TST (Brasília) arquivar o dissídio por não ter a concordância da Cidasc no 
processo . 

4)      No item 3 do Edital, caso a assembleia opte pela REJEIÇÃO de uma das propostas, tirar 
estratégias, encaminhamentos e propostas para serem executadas.  

Enviamos anexos alguns documentos necessários para a realização das Assembleias Regionais, 
conforme segue:  
1) Edital de Convocação; 
2) Lista de presenças; 
3) Modelo de Ata; 
4) Cédulas de votação secreta por empresa e sindicato;  (deverá ser entregue aos Médicos 
Veterinários no ato da assinatura na lista de presença a cédula do Simvet) 
5) Última proposta do Governo (Epagri e Cidasc); 

Considerações finais para a assembleia: 

·     Após  termino das assembléias, repassar  os resultados ao SIMVET conforme instruções 
constantes no modelo de Ata. 
  

·      As Diretorias Regionais que tiverem problemas quanto ao horário ou local da assembléia podem 
alterar desde que comuniquem a base regional e o SIMVET. 

Solicitamos motivar os colegas da região para se fazerem presentes dando representatividade para a 
decisão da categoria. 

Se possível, baterem fotos da realização das assembléias e nos enviar logo após para divulgação no site. 

Qualquer dúvida favor entrar em contato. 

 IMPORTANTE:  

·      A ata é individual para cada  Sindicato; 

·     Remeter imediatamente ATA e LISTA DE PRESENÇAS via e-mail para sindicato@sindicato.vet.br; 
·     Remeter ATA e LISTA DE PRESENÇAS originais via malote ou por sedex para SIMVET/SC, Rodovia 

Admar Gonzaga 755, Itacorubi, Florianópolis-SC, CEP 88034-000 

 Dúvidas sobre encaminhamentos entrem em contato conosco. 

 Saudações Sindicais, 

Méd. Vet. Geraldo Bach 
Presidente 
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