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Ofício Nº 014/2022                                                                                     Florianópolis/SC, 25 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 – Aguardando nova proposta. 
 
Senhor Secretário, 

 

Cumprimentando cordialmente, e conforme claramente comunicado pelos dirigentes sindicais na reunião 

realizada nesta Secretaria, na manhã do dia 23/05, ratificamos que a proposta recebida pelo ofício SAR nº 

405/2022, encaminhando o ofício nº 026/2022 do GGG, foi repudiada por todos os Sindicatos que 

representam os trabalhadores da Epagri, Cidasc e Ceasa. Aproveitamos ainda, para informar que a referida 

proposta gerou grande descontentamento junto aos empregados dessas empresas. 

Ainda, conforme ficou acordado com esta Secretaria, estamos no aguardo de nova proposta a ser 

encaminhada aos Sindicatos, conforme Pautas de Reivindicações já protocoladas no dia 24/03, para que 

possamos avançar nas negociações.  

Lembramos que, conforme ofício encaminhado às empresas, está marcada para o dia 31/05, Assembleia 

Geral Extraordinária presencial em Florianópolis, para deliberar sobre os rumos das Negociações Coletivas, 

e que tal assembleia poderá ter seu formato transformado em virtual ou regional, caso surja proposta oficial 

do Governo passível de ser apresentada aos Sindicatos, impreterivelmente, até o meio-dia de 27/05 (6ª 

feira). Apenas como informação adicional, já confirmaram presença na Assembleia mais de 500 

trabalhadores de todo o Estado. 

Informamos, outrossim, que diversas ações e articulações estão sendo realizadas pelos Sindicatos com 

parceiros históricos, que já resultaram em conversas desde a manhã de 2ª feira (23/05) até o início da tarde 

desta 3ª feira (24/05) do deputado líder do Governo com o próprio Governador e também com membros do 

GGG, como o Secretário da Casa Civil, o Procurador Geral do Estado e o Secretário da Administração, no 

sentido de superar questões de entendimento jurídico e outras, para que de fato se possa chegar a bom 

termo nas Negociações Salariais deste ano. Também tivemos audiência, na 2ª feira (23/05), com o presidente 

da Alesc, que se comprometeu em buscar uma solução para as negociações. 

Diante destes fatos novos, rogamos por vosso costumeiro comprometimento na defesa da Agricultura 

Catarinense, e em especial aos anseios de seus trabalhadores, buscando intermediação junto ao Governo do 

Estado, para que seja apresentada aos Sindicatos uma proposta oficial, por escrito, e contemplando a 

redação integral da proposta de ACT (amplamente ajustada com as Empresas, essa Secretaria e referendado 

pelos Conselhos de Administração das Empresas), a ser apreciada pela assembleia dos trabalhadores. 

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

 

 

Sindicatos dos Trabalhadores na Agricultura de SC 
EMP/slac 


