
 

 
:: Boletim nº 05 | Campanha Salarial 2020/2021 | 14 de outubro de 2020 ::  

 

Com protestos, assembleia aprova proposta para  

ACTs  das empresas públicas 
 

Foi em clima de grande indignação com a forma como a 

Secretaria da Agricultura conduziu as negociações, que 

os trabalhadores aceitaram as propostas de ACTs da 

Epagri, Cidasc e Ceasa apresentadas pelo governo, na 

assembleia geral online realizada em 29/09. 
 

Outros sindicatos, com os quais o Seagro atua de forma 

conjunta, também aprovaram os ACTs em assembleia 

realizada no mesmo dia, igualmente revoltados com o 

Governo do Estado e Secretaria da Agricultura. 
 

Conforme os ACTs aprovados, não haverá reposição da inflação nos salários e tampouco nas demais 

cláusulas com impacto econômico, como o vale alimentação e auxílio creche/babá. 
 

Não bastasse o arrocho salarial, a SAR se manteve intransigente, insistindo na retirada da cláusula de 

garantia de emprego e desprezando o comprometimento dos empregados, em especial neste ano, em 

que atuaram de forma direta na mitigação dos efeitos da estiagem, ciclone e tornados, tudo em meio a 

uma pandemia. 
 

Enquanto a diretoria da Celesc anunciou já no início das negociações, antes da sua data base, que 

renovaria a cláusula de garantia de emprego, por entender “que ela trazia tranquilidade para que o 

empregado pudesse exercer suas atividades sem preocupações”, a SAR tentava, de todas as formas, 

negar a manutenção desta conquista histórica de seus trabalhadores. 
 

Esse impasse só foi superado em audiência do Seagro e 

sindicatos parceiros com o Grupo Gestor do Governo 

(GGG), em 23/09, representado por dois Secretários de 

Estado, o Secretário Executivo do GGG e o procurador 

da PGE. A audiência foi viabilizada pelo deputado José 

Milton Scheffer, engenheiro agrônomo, que, como nos 

anos anteriores, agiu de forma decisiva em apoio ao 

Seagro nas negociações dos nossos ACTs. 

 
Participantes da audiência com GGG:  Deputados Zé Milton e Altair Silva.  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 e Conjur da SAR Carlos Magno.  Sindicatos: SEAGRO-SC – Piazera e Jorge,  Sintagri - Tiago e Acácio;  
Senge - Abraham e Alexandre; Simvet - Geraldo. 



 

Ficou acordado com o GGG, que as propostas para os ACT's deveriam contemplar, no mínimo:  

 Garantia de emprego até 30/04/2022; 

 Cláusula prevendo o início das negociações do ACT 2021/2022 já em fevereiro de 2021, para tratar da 

reposição de inflação nas cláusulas econômicas e outras perdas em 2020, como a suspensão da 

contagem de tempo para licença especial, devido a LC 173, entre outras, e 

 Renovação das demais cláusulas do ACT 2019/2020.  
 

As negociações neste ano atípico foram complicadas, com o Secretário da Agricultura Ricardo de Gouvêa 

sequer aceitando conversar com os sindicatos. Nas reuniões, um representante era nomeado pelo 

secretário, encarregado de informar que o mesmo era totalmente contra a cláusula da garantia de 

emprego, entre outras. Essa falta de consideração gerou revolta, pois não condiz com a qualidade do 

serviço prestado pelos trabalhadores das empresas públicas agrícolas. 
 

Em um ano em que perdas enormes estão sendo contabilizadas nos ACTs em todo o país, foi decisiva a 

atuação do Seagro com o grupo de sindicatos parceiros, para que não perdêssemos a cláusula da garantia 

de emprego. Além de não gerar impacto financeiro nenhum para o governo, ela assegura mais do que a 

impossibilidade de demissão arbitrária, sem justa causa, constituindo a segurança que temos no exercício 

de nosso trabalho de forma isenta de interesses ou pressões e nas mobilizações dos Sindicatos. O cenário 

não se mostra fácil para as futuras negociações. Por isso, deveremos estar ainda mais unidos nas lutas e 

desafios que teremos pela frente. 

 
 

Sindicatos unidos se fortalecem 
 

Um grupo coeso de sindicatos atuou em conjunto nas negociações do ACT 2020/21, num ano de 

incertezas e sob as imposições da LC 173. Porém, um sindicato optou por seguir sozinho nas negociações, 

conforme suas próprias diretrizes, aceitando assinar os Termos de Prorrogação dos ACTs vencidos até 

31/10/2020. Assim, levou para o final do ano as suas negociações, visando alterar cláusula de plano de 

saúde, que poderá comprometer a Casacaresc. 
 

Fundada há mais de 50 anos, a Caracaresc possui um dos melhores planos de saúde de autogestão de 

todo o país. A posição do Seagro é de preservação e defesa da instituição, que é patrimônio de todos nós 

e não possui finalidades econômicas. 
 

Acreditamos que é importante manter o debate sobre nosso plano de saúde, procurando formas de 

torná-lo ainda mais abrangente e acessível. No entanto, não podemos aceitar propostas que coloquem a 

sua existência em risco. O Seagro permanecerá atento a essa questão, aberto ao diálogo e mantendo a 

base informada. 

 

 
O sindicato é cada um de nós. 

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

 
 
 
 

 


