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GOVERNO INTRANSIGENTE NAS NEGOCIAÇÕES  
 

Na tarde de 27/08 ocorreu a 2ª reunião de negociações coletivas deste ano das empresas Epagri, 
Cidasc e Ceasa, através de videoconferência. Participaram, além dos Sindicatos, o consultor jurídico 
da SAR, Carlos Magno, e representantes das empresas. 
 
Carlos Magno comunicou novamente que o GGG mantém a posição inicial, apresentada na reunião 
anterior, de não aceitar a manutenção da cláusula conhecida como “garantia de emprego” nos ACTs 
2020/2021. O Seagro protestou, lembrando que já havia reforçado a impossibilidade das negociações 
seguirem bom curso caso essa intransigência continuasse, tendo solicitado que o GGG revisse sua 
posição.   
 
Tal descaso chega a afrontar os empregados, pois a referida cláusula, além de não representar 
impacto econômico e ser uma conquista histórica, que está há muito tempo em nossos ACTs, 
desconsidera o esforço realizado pelos empregados em plena pandemia, estiagem, ciclone e outros 
eventos, para garantir auxílio aos agricultores familiares, alicerces do agronegócio catarinense, que 
têm sustentado as receitas do Estado.  
 
Diante de tal anúncio e seguindo estratégia acertada entre um grupo de sindicatos, solicitamos que 
fosse apresentada a contraproposta oficial do governo à nossa pauta de reivindicações, divulgada no 
início de 03/2020. Esse documento, com a posição oficializada, é importante para que se possa dar 
diversos encaminhamentos às negociações, inclusive jurídicos, caso sejam necessários. Até o 
momento, temos apenas os comunicados apresentados verbalmente nas reuniões.  
 
Ficou acertado, ao final, que a SAR apresentará a contraproposta para os ACTs dentro de 10 dias, a 
partir da qual, então, serão discutidos os Termos de Manutenção da vigência dos ACTs vencidos em 
30/04. Assim, para todos os efeitos, a vigência dos mesmos continua mantida.  
 
Articulações já foram iniciadas, com parceiros que nos auxiliaram em negociações anteriores, para 
superarmos esse impasse. Novamente a questão é apresentada pelo governo como um “bode na 
sala” das negociações, inviabilizando a possibilidade de avançarmos mais pacificamente este ano, 
considerando a grave situação da pandemia e, assim, evitar desgastes desnecessários.  
 

Qualquer nova informação, repassaremos a todos. 

 

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

 


