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SEAGRO-SC aprova Pauta de Reivindicações 2021/2022  
 

Em assembleia geral online, realizada em 08/12, com a 
participação expressiva dos associados, o Seagro 
aprovou as Pautas de Reivindicações para a Campanha 
Salarial2021/2022 junto a Epagri, Cidasc e Ceasa. 
 

Foram aprovados ainda os seguintes pontos: 
 

- Em conjunto com os sindicatos que continuarão a 
atuar de forma integrada, a Diretoria Executiva, poderá, 
eventualmente, alterar a redação de cláusulas, para 

adequá-las à legislação ou fatos novos que possam surgir ainda antes de as pautas serem protocoladas; 
- A cláusula de reposição das perdas referentes ao ACT 2020/2021 será redigida em conjunto com os demais 
sindicatos do grupo e suas assessorias jurídicas, de modo a considerar as implicações da LC 173 e outras 
variáveis; 
- A entrega das Pautas de Reivindicações também será avaliada em conjunto com os sindicatos do grupo, 
que estarão permanentemente analisando a conjuntura econômica e política. 
 

A assembleia foi precedida por três Encontros Macrorregionais, que tiveram o objetivo de avaliar a 
Campanha Salarial que se encerrou e organizar a próxima, bem como discutir as cláusulas da proposta de 
pauta de reivindicações. De maneira geral, a avaliação é de que o Seagro conseguiu avançar dentro do que 
seria possível nos ACTs. Ficou assegurada a manutenção da cláusula de “garantia de emprego” e obteve-se 
outra, que possibilita o início das próximas negociações já em fevereiro/2021. Para obter esses avanços nas 
negociações, tivemos o apoio de parceiros, como o deputado Zé Milton, que foi fundamental para articular 
canais de negociação que superassem o impasse colocado pelo Secretário Gouvêa. 
 

Espera-se um ano de difíceis negociações para 2021, e por isso é importante a base estar atenta e informada. 
 

Linha do Tempo da Campanha Salarial 2020/2021 – Empresas Públicas 
 

Já está disponível no site do Seagro, a Linha do Tempo da Campanha 
Salarial 2020/2021 das Empresas Púbicas, que descreve cronologicamente 
todas as principais ações e eventos das últimas negociações coletivas. Para 
acessar, basta clicar no banner “Linha do Tempo”, disponibilizado no site 
do Seagro (www.seagro-sc.org.br). 

 
O sindicato é cada um de nós. 

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

 

 

http://www.seagro-sc.org.br/

