
  
 

 PROCESSO INICIAL: 

 
DATA IMAGEM AÇÕES 

 

04 a 

20/02 

 

 

 
 

 
Assembleias Macrorregionais, aprovam a Pauta de 

Reivindicações 2020/2021 da Epagri, Cidasc e Ceasa 

 
- Aproveitado momento para bater fotos com faixas 

 

 

 

02/03 

 

 

 
 

 

Início mobilizações Regionais 

Fotos com faixas solicitando respeito à Data-Base 
 
- Participação de todas as categorias 

 

 

27/02 

 

Sem imagem 

 
Reunião do presidente do SEAGRO-SC com a presidente 

da EPAGRI, Eng. Agr. Edilene Steinwandter.  

 

 

 

 

09/03 

 

 
 

 

SEAGRO-SC entrega as Pautas de Reivindicações 

2020/2021 às empresas (Epagri, Cidasc e Ceasa) e SAR - 

Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do 

Desenvolvimento Rural de SC. 
 

- Presentes Senge-SC, Sintagri, Saesc, Sintec, Sintracasc e Sinsesc que 

também entregaram suas Pautas. 
 

Clique aqui para ver as Pautas de Reivindicações entregues  
 

 

 

11/03 

  

 
 

 

Mobilizações Regionais continuam 

Fotos com faixas solicitando respeito à Data-Base 
 

- Participação de todas as categorias 

 

12 e 

13/03 

 

 

 

 

Reunião do Conselho Deliberativo do SEAGRO-SC 

 
- Deliberações encaminhamentos Campanha Salarial 

 

 

 

 

 

18/12/18 a 23/01/20 
Contribuições da base para as Pautas                    

de Reivindicações

28/01/2020 
Diretoria Executiva analisa contribuições                   

e sistematiza as Propostas de Pautas

23/01/2020 
Publicação Edital de Convocação AGEs 

Macrorregionais (04 a 20/02) para aprovação da 
Pauta de Reivindicações 2020

LINHA DO TEMPO 

Acompanhamento das ações da Campanha 

Salarial 2020/2021 das empresas públicas 

Epagri – Cidasc - Ceasa. 

Campanha Salarial 

http://www.seagro-sc.org.br/novo/downloads/campanha-salarial-publicas/
http://www.seagro-sc.org.br/novo/downloads/campanha-salarial-publicas/


 

 

 

16/03 

 

          

 

Distribuição de material da Campanha Salarial 

 
- Jornal Extraordinário do SEAGRO-SC 

- Adesivo(botton) sobre respeito a Data-Base 

 

Clique aqui para ver o Jornal 

 

 

17/03 

 

 

 
 

 

Mobilizações Regionais continuam 

Fotos com faixas solicitando respeito à Data-Base 
 

- Participação de todas as categorias 

 

17/03 

 

 
 

 

SEAGRO-SC publica comunicado suspendendo ações e 

mobilizações da Campanha Salarial em razão da pandemia 

do Corona Vírus (Covid-19) 

 

 

Clique aqui para ver o comunicado 

 

 

23/03 

 

 
 

SEAGRO-SC publica Nota da Diretoria Executiva com 

orientações sobre a MP nº 927/2020 do Governo 

Federal com medidas trabalhistas a serem adotadas 

em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-

19) 

 
Clique aqui para ver a nota 

06/04 Sem imagem 

Reunião online entre os Sindicatos da Agricultura 

(SEAGRO-SC, SINDASPI e SINTAGRI) para tratar sobre a 

abordagem junto ao Governo sobre a situação do 

retorno dos trabalhadores na pandemia do Covid-19, 

após isolamento social; 
 

16/04 

 

 
 

SEAGRO-SC publica Nota da Diretoria Executiva 

informando que o Grupo Gestor do Governo do Estado 

editou a Resolução nº 10/2020 estabelecendo medidas 

de contenção de despesas com pessoal devido à 

pandemia do Coronavírus (Covid-19) 
Clique aqui para ver a nota 

23/04 Sem imagem 

Reunião online com a Edilene, os sindicatos da 

agricultura, Faper, Casacaresc, Diretor e Conselheiro 

eleitos para tratar das questões do retorno ao trabalho 

dos trabalhadores na pandemia do Covid-19. 

 

07/05 Sem imagem 

Conversa por telefone com a Edilene para discutir sobre o 

retorno ao trabalho dos funcionários da Epagri em meio à 

pandemia. (Decretos 525, 587 e a MC Dex 80). 

 

08/05 

 

1º Reunião Online do Conselho Deliberativo do Seagro 

onde foi tratado sobre a campanha salarial na 

pandemia, o retorno ao trabalho dos funcionários e o 

relato dos diretores regionais sobre a situação em cada 

região. 

http://www.seagro-sc.org.br/arquivos/738seagro_2020.pdf
http://www.seagro-sc.org.br/noticia/comunicado-campanha-salarial-e-o-coronavirus/
http://www.seagro-sc.org.br/noticia/mp-927-2020-nota-da-diretoria-executiva-do-seagro-sc/
http://www.seagro-sc.org.br/noticia/comunicado-seagro-sc-resolucao-do-ggg-n-10-2020/


11/05 

 

Enviado e-mail para Edilene com a sistematização das 

questões e sugestões apresentadas pelas Diretorias 

Regionais na reunião do CD que ocorreu em 08/05. 

14/05 Sem imagem 
Recebemos o e-mail do Carlos Magno, informando que a 

prorrogação dos ACTs 2019/2020 havia sido autorizada. 

 

14/05 Sem imagem 
Palestra online com Maurício Mulinari do Dieese. 

 

18/05 Sem imagem 

Reunião por videoconferência entre os sindicatos Seagro, 

Simvet, Sintagri, Sindaspi, Sintec, Saesc, Sindiquímica e 

Sintracasc em que se discutiu a proposta de prorrogação 

dos ACTs por 3 meses, apresentada pela SAR em 14/05. 

Ficou deliberado por se apresentar a proposta para que os 

ACTs da Epagri, Cidasc e Ceasa sejam prorrogados por 180 

dias. Ofício do comando unificado foi enviado para a SAR 

no mesmo dia. 

 

27/05 Sem imagem 

Recebemos e-mail resposta da SAR informando que a 

solicitando dos Sindicatos de prorrogar os ACTs 2019-

2020 por 180 dias não havia sido aprovada. 

 

28/05 Sem imagem 

Reunião por videoconferência entre os sindicatos 

Seagro, Senge, Sintagri, Sindaspi, Sintec, Saesc, 

Sindiquímica, Sintracasc, Sinsesc para tratar da 

prorrogação dos ACTs das empresas públicas agrícolas. 

Os sindicatos deliberaram por encaminhar ofício 

reiterando a proposta de prorrogação dos ACTs por 180 

dias. Ficou também deliberado que antes de nova 

reunião, nenhum sindicato assinará os Termos de 

Prorrogação por 90 dias. 

 

01/06 

 

 
 

Comando Unificado enviou oficio para a SAR reiterando 

a proposta de prorrogação dos ACTs 2019-2020 por 180 

dias. 

02/06 Sem imagem 

Sintagri recebeu e-mail da Edilene em reposta ao ofício 

do comando unificado sobre a solicitação de 

prorrogação dos ACTs por 180 dias. Edilene informou que 

o advogado da SAR, Carlos Magno, fará o pedido de 

reconsideração junto ao GGG do Estado. 

17/06 

 

 
 

Reunião do CD, com a participação da Dra. Sandra, 

para tratar sobre a proposta de prorrogação dos ACTs 

2019/2020 e definir os próximos passos da campanha. 

06/07 Sem imagem 

Reunião do Comitê de Crise feita por videoconferência, 

para avaliar os encaminhamentos propostos pela Epagri 

para a solicitação dos sindicatos, de que a situação e a 

restruturação do Plano de Saúde fossem debatidas com 

todos os empregados da Epagri. Após debate, ficou 

acertado que o Sindaspi teria até dia 07/07 para 



apresentar uma proposta de documento a ser subscrito 

por todos os sindicatos. 

 

21/07 

 

Enviado ofício para Edilene solicitando a realização de 

testes para Covid-19 em todos os empregados 

exercendo suas atividades laborais de forma presencial. 

30/07 Sem imagem 

1ª Reunião de Negociação na SAR, feita por 

videoconferência. Participaram, além dos Sindicatos, o 

consultor jurídico da SAR, Carlos Magno, representando 

o secretário Ricardo de Gouvêa, a presidente da Epagri 

Edilene, a presidente da Cidasc Luciane, o chefe do 

departamento jurídico da Ceasa e diretores das 

empresas. Foram apresentadas as diretrizes para os ACTs 

deste ano. Por fim, tanto Carlos Magno como as 

presidentes das empresas, comprometeram-se em 

encaminhar as manifestações apresentadas ao GGG, 

buscando melhorar as diretrizes para os ACTs. 

 

31/07 

 
 

Publicação do Boletim nº 01 da Campanha Salarial 

2020/2021. 

 
 

Clique aqui para ver o boletim 

21/08 

 

Recebemos e-mail da SAR aprovando a prorrogação 

dos ACTs 2019/2020 por 180 dias. 

24/08 Sem imagem 

Reunião entre os sindicatos do comando unificado, feita 

por videoconferência, para tratar do termo de 

Prorrogação dos ACTs 2019/2020. Deliberou-se solicitar à 

SAR reunião conjunta com todos os sindicatos para tratar 

da questão, com o objetivo de vincular a assinatura dos 

Termos com a manutenção da cláusula de garantia de 

emprego nos ACTs 2020/2021. 

 

26/08 Sem imagem 

Reunião entre os sindicatos do comando unificado 

(online). Preparação para a 2ª reunião de negociação 

com a SAR. Participaram a Dra. Sandra estará presente, 

bem com o Silvio, advogado do Sintagri. 

 

27/08 Sem imagem 

2ª Reunião de Negociação na SAR ocorreu 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, de 

não aceitar a manutenção da cláusula conhecida 

como “garantia de emprego” nos ACTs 2020/2021. Ficou 

acertado que a SAR apresentaria a contraproposta 

para os ACTs dentro de 10 dias. A partir dessa 

contraproposta discutidos os Termos de Manutenção da 

vigência dos ACTs 

http://www.seagro-sc.org.br/arquivos/282boletim_empresas_publicas_n_01_31_07_2020.pdf


 

31/08 

 

 
 

Publicação do Boletim nº 02 da Campanha Salarial 

2020/2021. 
  

Clique aqui para ver o boletim 

03/09 

 

 
 

Audiência do Dissidio Coletivo no TRT. Carlos Magno e 

Márcio Cassol, representando o GGG, enfatizaram que não 

reposições nos ACTs esse ano e nem a possibiliadade de 

renovação da cláusula de Garantia de Emprego. O Seagro 

reforçou que essa clausula é inegociável. E solicitou que o 

GGG revesse sua posição na proposta para o ACT 

 

08/09 

 

Publicação do Boletim nº 03 da Campanha Salarial 

2020/2021. 
  

Clique aqui para ver o boletim 

10/09 

 

Publicação do Boletim nº 04 da Campanha Salarial 

2020/2021. 
  

Clique aqui para ver o boletim 

22 a 

24/09 

 

Encontros Macrorregionais, feitos por videoconferência, 

para apresentar a proposta do governo para os ACTs 

2020/2021. Houve a participação da Dra. Sandra nos três 

dias. 

23/09 

 

Ocorreu uma audiência de ultima hora com o Chefe da 

Casa Civil, por intermediação do Dep. Est. José Milton 

Scheffer, para negociação das clausulas prioritárias do 

ACT. A reunião foi positiva e possibilitou que o governo 

apresentasse uma proposta de ACT, com a garantia de 

emprego. 
Participantes: Deputados Zé Milton e Altair, com assessorias. Pelo 

Governo: Secretário da Administração Luiz Antonio Dacol; Chefe da 

Casa Civil Juliano Chiodelli; Secretário Executivo do GGG Márcio 

Cassol; procurador da PGE André Emiliano Uba; Conjur da SAR Carlos 

Magno. Sindicatos: Seagro - Jorge e Piazera; Sintagri - Tiago e Acácio; 

Senge - Abraham e Alexandre (diretor, ex- Celesc); Simvet - Geraldo. 
 

27/09 

 

Recebemos e-mail do Governo com a proposta para os 

ACTs 2020/2021 autorizando a prorrogação do prazo de 

garantia de emprego até 30/04/2022; 

29/09 

 

 
 

AGE para apreciação da Proposta do Governo para os 

ACTs 2020/2021. Os trabalhadores aceitaram as 

propostas de ACTs da Epagri, Cidasc e Ceasa 

apresentadas pelo governo. 

http://www.seagro-sc.org.br/arquivos/592boletim_empresas_publicas_n_02_31_08_2020.pdf
http://www.seagro-sc.org.br/arquivos/640boletim_empresas_publicas_n_03_08_09_2020.pdf
http://www.seagro-sc.org.br/arquivos/239boletim_empresas_publicas_n_04_10_09_2020.pdf


14/10 

 

Publicação do Boletim nº 05 da Campanha Salarial 

2020/2021. 
  

Clique aqui para ver o boletim 

 

http://www.seagro-sc.org.br/arquivos/892boletim_empresas_publicas_n_05_14_10_2020.pdf

