LINHA DO TEMPO
Campanha Salarial 2019/2020
Acompanhamento das ações da Campanha
Salarial 2019/2020 das empresas públicas – Epagri,
Cidasc e Ceasa, iniciada em 02 de fevereiro de 2019.

 PROCESSO INICIAL:
06/02 -

12/02 -

Contribuições da base para as

Diretoria Executiva analisa contribuições

Pautas de Reivindicações

e sistematiza as Propostas de Pautas

DATA

IMAGEM

14/03 -

Conselho Deliberativo aprova as
Propostas de Pautas

AÇÕES

26/03

Assembleia Geral Extraordinária, em 21 Sessões
Regionais, aprovam a Pauta de Reivindicações
2019/2020 da Epagri, Cidasc e Ceasa

01/04

Of. Entrega das Pautas de Reivindicações 2019/2020
às empresas (Epagri, Cidasc e Ceasa) e SAR Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do
Desenvolvimento
Rural
de
Santa
Catarina
convidando para reunião administrativa de
negociação na sede do SEAGRO-SC.

08/04

Recebimento de Ofícios da Epagri, Cidasc e SAR
comunicando que estão aguardando as diretrizes do
CPF – Conselho de Política Financeira do Estado e
que por isso não compareceriam à reunião
administrativa, previamente convidada para esta
data.

09/04

Reunião do presidente do SEAGRO-SC com a nova
presidente da CIDASC, Méd. Vet. Luciane de Cássia
Surdi para reafirmar a preocupação com o
fortalecimento das empresas públicas agrícolas.
Presentes o Dir. Presidente do Seagro, Eng. Agr. Eduardo
Piazera e a Dir. Sec. Adjunta, Eng. Agr. Fabiana Alexandre
Branco.

10/04

Reunião do presidente do SEAGRO-SC com a nova
presidente da EPAGRI, Eng. Agr. Edilene Steiwandter,
tendo como objetivo as mesmas tratativas da
reunião com a Cidasc.
Participaram também da reunião, a Gerente da GGP da
Epagri, Eli Maria Duarte, o Dir. Vice-Presidente do Seagro Eng. Agr. Léo Kroth e o Dir. de Comunicação e Imp. do
Seagro - Eng. Agr. Jorge Dotti Cesa.

16/04

Boletim nº 01/2019 – Enviado por e-mail para toda
base da Epagri, Cidasc e Ceasa e disponível no site
do Seagro no banner identificado como Boletim |
Campanha Salarial.

23/04

Reunião dos representantes do Sindicatos da
Agricultura (Seagro, Simvet e Sintagri) com a
presidente da CIDASC, Méd. Vet. Luciane de Cássia
Surdi para tratar do pleitos que atendem todo o
corpo de funcionários das empresas públicas
agrícolas do estado.

24/04

Participação do SEAGRO-SC na Frente Parlamentar
de Fortalecimento das Empresas Públicas Agrícolas Assembleia do Estado de Santa Catarina – ALESC

30/04

Reunião de negociação com a intermediação da
SRTE – Secretaria Regional do Trabalho e Emprego
(MTE)

03/05

07/05

Sem imagem

Publicação nas redes sociais do SEAGRO-SC de
banner digital cobrando posição do Governo
referente a Data-Base da categoria – 1º de maio.

1ª reunião de negociação com o Secretário da
Agricultura, Ricardo de Gouvêa.
Reunião conjunta
Agricultura.

09/05

com

os

demais

Sindicatos

da

Dir. Presidente do SEAGRO-SC, Eduardo Piazera, em
conjunto com o presidente do SINTAGRI, Antônio
Tiago da Silva, visitam os deputados na ALESC
buscando apoio na intermediação das negociações
junto ao Governo.
Na foto Dep. Est. Moacir Sopelsa.

13/05

SEAGRO-SC inicia Campanha de Valorização do
Profissionais das empresas públicas agrícolas,
rebatendo divulgações de resultados positivos pelo
Governo nas redes sociais (Facebook e Instagram).
1º banner digital

Campanha de Valorização do Profissionais das
empresas públicas agrícolas nas redes sociais.
(Facebook e Instagram).

14/05

2º banner digital

Boletim nº 02/2019 – Novo Governo também oferece
zero de reposição.

14/05

Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e
Ceasa e disponível no site do Seagro-SC

Campanha de Valorização do Profissionais das
empresas públicas agrícolas nas redes sociais.
(Facebook e Instagram).

16/05

3º banner digital

SEAGRO-SC protocola ofício na SAR, solicitando ao
Secretário Ricardo de Gouvêa, agendamento de
nova reunião de negociação o mais breve possível.

17/05

Ofício nº 040/2019 – 15/05/2019

20/05

Sem imagem

Reunião com o presidente do Sintagri para discutir
sobre a pauta de reivindicações e estratégias para as
negociações.

21/05

Reunião com os presidentes do Senge e Simvet para
discutir sobre as estratégias para a reunião de
negociação do dia.

21/05

Reunião na SAR, com consultor jurídico Carlos Magno,
para discutir sobre as cláusulas sem impacto
econômico e a proposta do Termo Aditivo do ACT
vigente (2018/2019) por 120 dias;

22/05

Campanha de Valorização do Profissionais das
empresas públicas agrícolas nas redes sociais.
(Facebook e Instagram).
4º banner digital

SEAGRO-SC e SINTAGRI visitam os deputados na ALESC
buscando apoio junto ao Governo.

22/05

Na foto, com assessor do Dep. Est. Silvio Dreveck (Suplente
em exercício do Dep. Altair Silva)

Boletim nº 03/2019 – Nova rodada de negociação:
Governo não aceita renovação da cláusula de
garantia de emprego.

23/05

Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e
Ceasa e disponível no site do Seagro-SC

Campanha de Valorização do Profissionais das
empresas públicas agrícolas nas redes sociais.
(Facebook e Instagram).

27/05

5º banner digital

Campanha de Valorização do Profissionais das
empresas públicas agrícolas nas redes sociais.
(Facebook e Instagram).

30/05

6º banner digital

05/06

10/06

Sem imagem

Reunião com Dr. Carlos Magno - Consultor Jurídico da
SAR.
Campanha de Valorização
empresas públicas agrícolas.

do Profissionais

das

1º outdoor – De 10 a 23/06 – Ponto: Igreja do Itacorubi.

17/06

Boletim nº 04/2019 – Negociações emperradas na
Epagri, Cidasc e Ceasa.
Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e
Ceasa e disponível no site do Seagro-SC

24/06

27/06

Campanha de Valorização
empresas públicas agrícolas.

do Profissionais

das

2º outdoor – De 24/06 a 06/07 – Ponto: Próx. Centro
Adm. do Governo - Cacupé

Reunião com Dep. Est. José Milton Scheffer buscando
estratégias de aproximação junto ao Governo.

SEAGRO-SC protocola ofício na SAR, solicitando
reunião ao Secretário Ricardo de Gouvêa, para tratar
dos ACTs 2019-2020 das empresas públicas.

27/06

Ofício nº 050/2019 – 27/06/2019

SEAGRO-SC protocola ofícios na Epagri e Cidasc,
solicitando às presidentes Edilene e Luciane,
audiência para tratar dos ACTs 2019-2020.

28/06

Ofícios nº 051 e 052/2019 – 27/06/2019

Campanha de Valorização
empresas públicas agrícolas.

07/07

do Profissionais

das

3º outdoor – De 07 a 21/07 – Ponto: Igreja do Itacorubi

Campanha de Valorização do Profissionais das
empresas públicas agrícolas cobrando posição do
Governo sobre a data-base dos trabalhadores.

08/07

Spot CBN Grande Fpolis – De 08 a 12/07

Manifestação do Conselho Deliberativo do SEAGROSC em frente à SAR, Epagri e Cidasc.

11/07

Noticiada nos jornais da TV Band e SBT.

15/07

Sem imagem

Reunião com Dep. Est. José Milton Scheffer para
tratar da estratégia para a reunião com o Secretário
da Casa Civil, Douglas Borba, agendada para o dia
16/07.

Reunião com Sec. da Casa Civil, Douglas Borba para
apresentar
as
principais
reivindicações
dos
trabalhadores da Epagri, Cidasc e Ceasa e buscar
avanços nas negociações dos ACTs.

16/07

Encontro/almoço com colunista do Jornal Notícias
do Dia - ND, Jornalista Fabio Gadotti.

17/07

Sem imagem

Participaram do almoço o Diretor Presidente, Eduardo
Piazera, o Dir. Vice-Presidente, Léo Kroth, o Dir.
Comunicação e Imprensa, Jorge Dotti Cesa e o Assessor
de Comunicação do SEAGRO-SC, Raul Schmit.

2ª reunião de negociação com o Secretário da
Agricultura, Ricardo de Gouvêa.
Assinatura do Termo de Manutenção dos ACTs
2018/2019 da Epagri, Cidasc e Ceasa – 120 dias.

18/07

Reunião conjunta
Agricultura.

com

os

demais

Sindicatos

da

Boletim nº 05/2019 – Negociações chegam ao
Governador, que promete resposta em 10 dias.

19/07

Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e
Ceasa e disponível no site do Seagro-SC

Encontro/almoço com colunista do Jornal Diário
Catarinense - DC, Jornalista Anderson Silva.

23/07

06/08

Sem imagem

Participaram do almoço o Diretor Presidente, Eduardo
Piazera, o Dir. Comunicação e Imprensa, Jorge Dotti Cesa
e o Assessor de Comunicação do SEAGRO-SC, Raul Schmit.

Campanha de Valorização
empresas públicas agrícolas.

do Profissionais

das

4º outdoor – De 06 a 24/08 – Ponto: Igreja do Itacorubi
1ª Audiência do Dissídio Coletivo no Tribunal Regional
do Trabalho em Florianópolis.

08/08

08/08

Sem proposta pelo Governo, ficou agendada nova
audiência para o dia 27/08, onde foi exigido pelo TRT a
presença de representante do Grupo Gestor do Governo.

SEAGRO-SC protocola ofício na SAR, passados os 10
dias solicitados na reunião do dia 18/07 para
reanálise das reivindicações pelo Grupo Gestor do
Governo, solicitando resposta ao Secretário Ricardo
de Gouvêa, para continuidade das negociações.
Ofício nº 063/2019 – 08/08/2019

14/08

Recebido ofício da SAR em resposta ao ofício do
SEAGRO-SC encaminhado no dia 08/08, informando
que a equipe do Grupo Gestor do Governo – GGG
não havia concluído a reanálise das reivindicações
dos ACTs e que tão logo concluídas informariam.
3ª Reunião de negociação com Sec. da Agricultura,
Ricardo de Gouvêa, na SAR.

15/08

Presentes: Dir. Presidente e Vice-Presidente do SEAGRO-SC,
Eduardo Piazera e Léo Kroth, Presidente do SIMVET,
Geraldo Bach e Consultor Jurídico da SAR, Carlos Magno.

22/08

SEAGRO-SC protocola ofício na CIDASC, solicitando
à presidente Luciane, participação do Sindicato na
comissão de revisão do PCCS.
Ofício nº 064/2019 – 21/08/2019

Reunião com colegas da CIDASC para tratar da
situação do ACT e revisão do PCCS da empresa.

26/08

27/08

27/08

SEAGRO-SC recebeu com surpresa a notícia da revisão do
PCCS da Cidasc, já que em nenhuma das rodadas de
negociação até o momento houve qualquer sinalização
neste sentido por parte do Secretário da Agricultura,
mesmo havendo cláusula que solicita a revisão nas pautas
de reivindicações entregues.

Campanha de Valorização
empresas públicas agrícolas.

do Profissionais

das

5º outdoor – De 27/08 a 02/09 – Ponto: Igreja do
Itacorubi
2ª Audiência do Dissídio Coletivo no Tribunal Regional
do Trabalho em Florianópolis, com a presença do
representante do Grupo Gestor do Governo, Sec.
Executiva Márcio Cassol.
GGG ficou de apresentar nova proposta para a SAR até o
dia 30/08, que apresentará aos Sindicatos no dia 02/09.

29/08

Boletim nº 06/2019 – Em audiência no TRT Governo
anuncia nova data para apresentar proposta.
Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e
Ceasa e disponível no site do Seagro-SC

30/08

E-mail da SAR convidando os Sindicatos da
Agricultura para reunião de negociação no dia
02/09/2019, para apresentação da proposta do
Governo para os ACTs da Epagri, Cidasc e Ceasa.
4ª reunião de negociação com o Secretário da
Agricultura, Ricardo de Gouvêa.

02/09

Resultado: Apresentada a proposta de zero de reposição,
sem garantia de emprego, sem reajuste na participação
patronal nos planos de saúde das empresas e pequenos
reajustes no Vale Alimentação (R$ 25,00) e Auxílio
Creche/Babá (R$ 1.158,00).
Reunião conjunta
Agricultura.

02/09

com

os

demais

Sindicatos

da

Recebido e-mail da SAR, através do consultor jurídico
Carlos Magno, com a proposta para os ACTs e
cronograma de reuniões de trabalho na SAR para
fechamento/consenso das cláusulas não econômicas,
das quais participarão os representantes dos sindicatos,
das empresas e da SAR, juntamente com as propostas
de cláusulas do Governo para os ACTs.

SEAGRO-SC, SIMVET e SINTAGRI visitam os deputados
na ALESC para articular novas estratégias e buscar
uma mudança de postura do Governo.

04/09

05/09

Fotos:
Deputados: José Milton Scheffer - Moacir Sopelsa.
Dirigentes: Piazera e Jorge (Seagro) - Geraldo (Simvet) Tiago e Acácio (Sintagri)

Reunião na SAR para discutir sobre as cláusulas sem
impacto econômico. Presentes o consultor jurídico
Carlos Magno, representantes dos RHs das empresas e
dirigentes do Seagro e Simvet. Resultado: Nenhum
avanço.
A Secretaria separou os Sindicatos para discutirem as
cláusulas por categoria. Demais Sindicatos tem a mesma
reunião agendada para os próximos dias.

05/09

Boletim nº 07/2019 – Nova negativa do Governo exige
forte mobilização nas Assembleias Regionais dia
10/09.
Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e
Ceasa e disponível no site do Seagro-SC

Reunião na Casa Civil, com Secretário Douglas Borba,
juntamente com o Sec. da Agricultura, Ricardo de
Gouvêa e representantes das empresas Epagri, Cidasc
e Ceasa. Sindicatos presentes: Seagro e Sintagri.

10/09

Resultado: Governo retira proposta anterior e se
compromete a enviar, nos próximos dias, nova proposta
com reposição do INPC parcelado.
- Reunião convocada por telefone, com apenas uma hora
de antecedência da realização (11h).

10/09

Assembleia Geral Extraordinária, em 21 Sessões
Regionais, para avaliação da Campanha Salarial
2019/2020 e apreciação da proposta do Governo.
Proposta rejeitada por unanimidade pela categoria.
Aprovado indicativo de Greve e Assembleia concentrada
em Florianópolis nos dias 15 ou 17/10/2019.

Reunião do presidente do SEAGRO-SC com a presidente da EPAGRI, Eng. Agr.
Edilene Steiwandter, para tratar da não concessão da progressão por
merecimento aos Eng. Agr. que ingressaram na empresa em 2017 e das
negociações salariais deste ano.

12/09

Sem
imagem

Resultado: Após a apresentação dos argumentos de ambos os lados, não houve, ao final,
acordo entre as partes. De modo a buscar mais subsídios para um estudo mais
aprofundado por parte da empresa sobre a questão, ficou acertado que a Epagri
solicitará o parecer do consultor Ricardo Moritz, que em 2015 foi contratado como
consultor pelo governo do estado, para coordenar os trabalhos de elaboração do atual
PCCS.
Participaram também da reunião, os Gerentes da Epagri, Felipe Passos Boppré (DJUR) e
Eli Maria (DEGP) e do Seagro, o Diretor de Comunicação Jorge Dotti Cesa e a advogada
Dra. Sandra Marangoni.

13/09

Boletim nº 08/2019 – Assembleia do SEAGRO-SC rejeita
proposta de ACT sem INPC e aprova indicativo de
greve.
Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e Ceasa
e disponível no site do Seagro-SC

24/09

E-mail da SAR convidando os Sindicatos da Agricultura
para reunião no dia 26/09, para apresentação da
contraproposta do Governo para os ACTs da Epagri,
Cidasc e Ceasa.
5ª reunião com o Secretário da Agricultura, Ricardo de
Gouvêa para apresentação da contraproposta do
Governo para os ACTs 2019/2020.

26/09

Resultado: Apresentada nova proposta: Reposição do INPC
parcelado (20% em janeiro, 30% em fevereiro e 50% em maio
de 2020), sem retroatividade; Não renova a cláusula de
Garantia de Emprego; Vale Alimentação e Auxílio
Creche/Babá reajustados pelo INPC somente em
março/2020. Um descaso total com os trabalhadores.
Reunião conjunta com os demais Sindicatos da Agricultura.

27/09

Boletim nº 09/2019 – Proposta apresentada pelo
Governo desrespeita Trabalhadores.
Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e Ceasa
e disponível no site do Seagro-SC

30/09

E-mail da SAR, através de seu Consultor Jurídico Carlos
Magno, envia contraproposta, alterando o último mês
do parcelamento da reposição do INPC apresentado
na proposta anterior, para o mês de abril/2020, porém
mantém a negativa de renovação da cláusula de
Garantia de Emprego.

02/10

Sem
imagem

Reunião entre os Sindicatos para discutir sobre as estratégias para campanha e
decisões sobre a realização de AGE Unificada de mobilização em Florianópolis.
Na tarde desse mesmo dia, ocorreu a reunião do Grupo de Trabalho de
Fortalecimento das Empresas Públicas, na qual também foi tratado dos ACTs.
E-mail do Consultor Jurídico da SAR, Carlos Magno,
informando a inclusão da renovação da cláusula da
Garantia de Emprego até abril/2021 na proposta
anteriormente apresentada em 30/09.

02/10

Portanto, a proposta final do Governo foi:
- Reposição do INPC, sem retroatividade e parcelado (20%
janeiro, 30% fevereiro e 50% abril/2020);
- Garantia de Emprego até abril/2021;
- Reposição de 100% do INPC no Vale Alimentação e Auxílio
Creche/Babá, sem retroatividade e a partir de março/2020.

Publicado Edital de Convocação da Assembleia Geral
Unificada, dia 15/10/2019, em sessões regionais.

09/10

AGE conjunta com os demais Sindicatos, exceto o Sindaspi, que
tirou diretrizes próprias para os encaminhamentos de
assembleia para apreciação da proposta de ACT.

Assembleia Geral Extraordinária Unificada, em 21
Sessões Regionais, para apreciação da proposta do
Governo recebida em 02/10/2019.
Proposta aprovada com rejeição histórica.

15/10

22/10

Boletim nº 10/2019 – Proposta para ACTs aprovada com
rejeição histórica.
Enviado por e-mail para toda base da Epagri, Cidasc e Ceasa
e disponível no site do Seagro-SC

Reunião na SAR para assinatura dos ACTs 2019/2020 da
Epagri, Cidasc e Ceasa

27/11

ACTs 2019/2020 disponíveis no site do SEAGRO-SC
Menu Acordos/Convenções
www.seagro-sc.org.br

