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TERCEIRA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO COM SAR E EMPRESAS SEM AVANÇOS 
 

Ocorreu hoje, 02/05, às 10h30, reunião na SAR, marcada no final 
da semana passada pelo Secretário da Agricultura Ricardo Miotto, 
em que participaram também, representando a parte patronal, os 
presidentes da Epagri, Giovani Canola, da Cidasc, Júnior Kunz, da 
Ceasa, Gilmar Jacobowski e, representado os trabalhadores, 
todos os sindicatos com base nas empresas públicas agrícolas. 
 

O secretário Ricardo Miotto informou que, em razão de inovações do Decreto Nº 903, que dispõe sobre o 
Grupo Gestor do Governo (GGG), existe a interpretação de que os Conselhos de Administração das empresas 
Epagri, Cidasc e Ceasa devem se posicionar sobre os ACTs em negociação, e que deve-se aguardar esse 
posicionamento para que então o próprio GGG se manifeste sobre as negociações. O secretário informou 
ainda que, buscando dar celeridade ao processo, já marcou reunião com os Conselhos de Administração das 
3 empresas para quinta-feira, 05/05, para que se posicionem sobre o assunto e em seguida encaminhará o 
processo das negociações para o GGG. 
 

O presidente do Seagro, Piazera, entre outros dirigentes sindicais, manifestou-se dizendo que se esse é um 
trâmite legal que deve ser seguido, não há razão para que o GGG não apresente, ainda antes das referidas 
reuniões dos conselhos das empresas, sua posição sobre as Pautas de Reivindicações, para que, até na sexta-
feira, 06/05, já se tivesse uma proposta oficial do Governo para os ACTs. Lembrou também aos representantes 
patronais que está marcada Assembleia Geral presencial concentrada em Florianópolis para o dia 12/05, e que 
se surgisse proposta viável de ACT a ser levada para assembleia, desde que com antecedência suficiente, a 
mesma poderia acontecer virtualmente, sem a necessidade de todo o deslocamento dos trabalhadores para 
Florianópolis, o que trará ainda mais desgastes para as empresas, piorando o clima de descontentamento de 
toda a base.  
 

O secretário Miotto informou que fará o possível para que o trâmite com os Conselhos de Administração das 
empresas e o GGG ocorra de forma célere.  
 

Desta forma, ressaltamos que continua marcada a Assembleia Geral 
concentrada em Florianópolis no dia 12/05/2022. Pedimos que 
todos reservem a data para que haja uma grande mobilização, para 
mostrarmos claramente ao Governo que não aceitamos esse tipo de 
tratamento. 
 

É fundamental nos mantermos mobilizados! Juntos somos mais fortes! 
VAMOS EM FRENTE! 

 
 
 

 
 


