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Após realizarem assembleias, os
sindicatos que representam os tra-
balhadores das empresas públicas

da Agricultura entregaram as respectivas
Pautas de Reivindicações ao secretário
adjunto da Agricultura e Pesca, enge-
nheiro agrônomo Ricardo Miotto Ternus,
em 9 de março/ 20. A entrega conjunta

reforça que o cumprimento da data-base
é um direito que une todos os funcioná-
rios da Epagri, Cidasc e Ceasa.

Desde as assembleias de aprovação
da proposta para os Acordos Coletivos
de Trabalho do ano passado (ACT
2008/2019), realizadas em 15 de ou-
tubro/19, os trabalhadores manifesta-

ram de forma veemente que não vão
mais tolerar postergações nas negocia-
ções, que podem resultar em perdas
pela não retroatividade da correção.

Essa mesma questão voltou a ser
assunto prioritário neste início da Cam-
panha Salarial 2020 de todos os sindi-
catos.

Sindicatos entregam pauta
de reivindicações e exigem
cumprimento da data-base

Trabalhadores das empresas públicas da agricultura deliberaram que não vão mais aceitar que o
Governo arraste as negociações por meses. Exigem o cumprimento da data base 1º de maio

SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SC
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#respeitoadatabase 

Dirigentes do Conselho Deliberativo do Seagro reivindicam respeito, valorização profissional e o cumprimento da data-base que é 1º de maio, em 12 de março/20

O Seagro realizou
nove assembleias
macrorregionais, 
nas quais foram 
definidas como 
prioridades:

• Cumprimento rigoroso
e respeito à data base
(1º de maio): 

• Reposição integral da
inflação (INPC) desde
1º de maio, 
sem parcelamento e
sem perdas por falta de
retroatividade;

• Cláusula que limita a
demissão sem justa
causa; 

• Participação patronal
no Plano de Saúde de
4,5%;

• Recomposição do vale
alimentação;

• Renovação e 
ampliação das cláusulas
sociais.

Campanha
Epagri • Cidasc • Ceasa

Salarial 2020-21 

EDIÇÃO ESPECIAL     -     MARÇO 2020

Dirigentes do Seagro-SC, Senge-SC, Sintagri, Saesc,
Sintec, Sintracasc e Sinsesc entregaram as respectivas
Pautas de Reivindicações ao secretário adjunto da

Agricultura, Eng. Agr. Ricardo Miotto,
em 09 de março/20
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Trabalhadores da Epagri, Cidasc e Ceasa
exigem respeito e cumprimento

da Data- Base de 1º maio 
Manifestações em todo o estado marcaram o início da Campanha Salarial 2020 das empresas públicas. 

Cerca de 400 engenheiros agrônomos e demais profissionais participaram de mobilizações em todo o estado. 
É a base unida reivindicando RESPEITO, VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E O CUMPRIMENTO DA DATA- BASE.

Nos últimos anos, os Acordos Coletivos foram assinados longe da data-base e não foram pagos
os valores da retroatividade, gerando perdas para os trabalhadores. 

Ficou deliberado em assembleias que as mobilizações serão intensificadas em todas as regiões.
Se as negociações não avançarem, será realizada uma grande manifestação em Florianópolis. 

É fundamental a participação de todos da Epagri, Cidasc e Ceasa. A hora de mostrar força e união é agora!

CAMPOS NOVOS 05/03/20 CHAPECÓ 05/02/20

VIDEIRA 06/02/20 SÃO JOAQUIM 19/02/20

SÃO JOAQUIM 11/03/20 SÃO MIGUEL DO OESTE 04/02/20
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ITAJAÍ 05/03/20 RIO DO SUL 20/02/20

FLORIANÓPOLIS 12/02/20 CANOINHAS 18/02/20

CRICIÚMA 13/02/20 CHAPECÓ 03/03/20

VIDEIRA 11/03/20

PALMITOS 11/03/20FLORIANÓPOLIS 02/03/20



OGoverno pode sim cumprir a data-base dos profissionais das empresas
públicas. É que o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) de 2019, divulgado
pelo Governo, mostrou que o com prome timento das despesas totais de

pessoal caiu para 45,75%, o menor índice dos últimos anos. Além disso, o
aumento da Receita do Estado ultrapassou a marca de 12%.

A reposição da inflação - prevista em torno de 4% - terá impacto mínimo
nas contas do Estado. Portanto, o Governo pode repor o INPC nos salários
dos trabalhadores da Epagri, Cidasc e Ceasa sem comprometer a margem da
Lei da Responsabilidade Fiscal, destaca o presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Eduardo Piazera.

Sindicatos esperam que as negociações avancem mais 
rápido que nos anos anteriores, respeitando a data-base.
O Governo tem margem legal para atender as reivindicações
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Campanha salarial
das Empresas públicas
já está na rua

Presidente do Seagro, Eng. Agr. Eduardo Piazera entrega a pauta de reivindicações ao secretário 
adjunto, Eng. Agr. Ricardo Miotto, e o consultor jurídico, Carlos Magno dos Santos Jr, em 09/03
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Conselho Deliberativo do Seagro define
ações e mobilizações nas negociações

O Conselho Deliberativo do Seagro debateu e definiu ações de mobili-
zação nas negociações com o Governo na Campanha Salarial 2020 das
empresas públicas, em 12 e 13 de março. 

Na ocasião, o economista do Dieese/SC, Maurício Mulinari, fez uma
análise da conjuntura e do ambiente para negociação dos acordos coletivos
dos trabalhadores. Enfatizou a nova crise econômica nacional e mundial,
suas origens e os reflexos contra os trabalhadores. 

Também, apresentou o cenário de Santa Catarina dos últimos anos, com
as ameaças contra o Serviço Público e os trabalhadores, que podem de-
sencadear uma série de greves, caso o Governo não atenda as reivindica-
ções de recuperação das perdas salariais acumuladas.

Esses resultados só são possíveis devido aos trabalhadores
da extensão rural, pesquisa e defesa sanitária da Epagri e Cidasc: 

SC é o único estado
com área livre de febre
aftosa sem vacinação
e área livre de peste
suína clássica

SC é o maior produtor
nacional de suínos e
o segundo maior
produtor de aves

SC é livre de
Cydia pomonella
e também 
do Moko da
Bananeira

Líder na produção nacional de
maçãs, cebolas e moluscos.
É 2º maior produtor de arroz
irrigado e o 4º maior produtor
de leite e de mel

Em 2019, o setor de
carnes foi responsável
por 68,5% de todo 
faturamento com as
exportações de SC

São 119 mil famílias 
assistidas e 2,5 mil 
entidades atendidas por
ano pelos profissionais
da Epagri. 

Cada real investido
na Epagri resultou 
em R$6,20 para
a sociedade

Retorno global das
tecnologias geradas
pela Epagri foi estimado
em R$ 5,11 bilhões

Mobilizações 

Segundo Piazera, se até maio o
Governo não apresentar uma pro-
posta concreta, serão intensificadas
as mobi liza-  ções regionais e tam-
bém será realizada uma grande con-
centração dos trabalhadores em
Florianópolis. “A intensa participação
da base nas assembleias macrorre-
gionais e nas mobilizações realizadas
mostraram que os profissionais estão
determinados na busca por valoriza-
ção e respeito,” ressalta Piazera. 

O cumprimento da data-base é
uma reivindicação que une todos os
sindicatos e funcionários das empre-
sas públicas. O Seagro convoca
todos para participarem das manifes-
tações, pois a hora de mostrar força
e união é agora.


