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Ofício Nº 010/2022                                                                                     Florianópolis/SC, 17 de maio de 2022. 
 
Ao Senhor 
RICARDO MIOTTO TERNUS 
DD. Secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural de SC - SAR 
Rod. Admar Gonzaga, 1486 – Itacorubi - Florianópolis – SC 
Com cópia aos presidentes da Epagri, Cidasc e Ceasa 
 
Assunto: Negociações salariais 2022/2023 – Epagri, Cidasc e Ceasa 
 
 
Senhor Secretário, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente informá-lo que, em razão de não ter sido 

apresentada proposta para os ACTs da Epagri, Cidasc e Ceasa até o dia 12/05, os trabalhadores presentes 

na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida nesse dia, deliberaram por realizar manifestação na SAR, 

nas Empresas e no Centro Administrativo do Governo. 

 

Durante a manifestação realizada no Centro Administrativo do Governo, na tarde do dia 12/05, uma 

comissão constituída por 3 dirigentes sindicais foi recebida pelo Consultor Executivo de Negociação e 

Relações de Trabalho da Secretaria da Administração, Décio Vargas que, ao final das tratativas, anunciou 

que até a data de 20/05/2022 o Grupo Gestor do Governo (GGG) apresentará proposta para os ACTs 

2022/2023 das empresas públicas agrícolas. 

 

Vimos assim, pelo presente, solicitar que a SAR, bem como as diretorias da Epagri, Cidasc e Ceasa, envide 

esforços no sentido de buscar contatar com os integrantes do GGG para que de fato seja apresentada 

proposta com a reposição integral do INPC nos salários e nas cláusulas de Vale Alimentação e Auxílio 

Creche/Babá, bem como com as demais cláusulas sociais sem impacto econômico negociadas com a 

SAR, até a data proposta, de forma a podermos avançar na resolução das negociações salarias dos ACTs 

2022/2023 e firmamos os instrumentos coletivos dentro da data-base 1º de maio. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

Sindicatos dos Trabalhadores na Agricultura de SC 
 

 

EMP/slac 


