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SEAGRO-SC articula apoio para as negociações coletivas 
 

Ocorreu em 17/06, quinta-feira, reunião do Seagro com o 
colega deputado Zé Milton, líder do governo e presidente da 
Comissão de Agricultura na Alesc, para tratar das negociações 
coletivas do ACT 2021/2022.  
 

O foco da reunião foi a busca por um caminho que possibilite 
a reposição da inflação nos salários, que pelo INPC já acumula 

defasagem de 10,24%, já que a LC 173 veda esse reajuste até 31/12/2021, com posicionamento do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) no mesmo sentido.  
 

Ficou acertado que o deputado Zé Milton articulará nos altos escalões do governo, os apoios para que a reposição 
do INPC seja viabilizada a partir de janeiro de 2022, quando a LC 173 não estará mais em vigência. Destacamos para 
o Deputado que os profissionais das empresas públicas da agricultura, como pesquisadores, extensionistas e 
agentes de fiscalização, mesmo nos piores momentos dessa pandemia continuaram e continuam na linha de frente 
junto a sociedade rural e urbana, precisam ser incluídos nesse esforço do Governo do Estado de valorizar e 
recompor o poder de compra do funcionalismo. Lembramos também que, estando o caixa do Governo em boa 
situação, e superada a limitação da LC 173, nada mais razoável que os trabalhadores da Epagri, Cidasc e Ceasa 
terem seus salários corrigidos pela inflação dos últimos 24 meses com retroatividade. 
 

É importante ressaltar que Zé Milton teve destacada participação nas negociações dos ACTs dos últimos anos, 
abrindo as portas do GGG e defendendo a posição do Seagro junto àquele órgão.    
 

Segunda rodada de negociações busca avançar nas cláusulas sociais 
 

Tivemos em 09/06 a segunda rodada de negociações com a SAR, 
representada por seu consultor jurídico, José Cesconetto. 
Participaram da reunião Piazera e Jorge Dotti do Seagro, Geraldo 
Bach do Simvet e Tiago e Acácio do Sintagri.  
 

Na ocasião, conforme já acertado na reunião anterior, discutiu-se 
mais detalhadamente as cláusulas sociais prioritárias da pauta de 
reinvindicações, que não apresentam impacto econômico para o 

Estado, e a possibilidade de incluí-las no ACT. 
 

Ao final, ficou acertado que os sindicatos apresentarão proposta com as principais cláusulas em que é importante 
avançar, justificando a importância de cada uma delas, para ser apresentada para o secretário da agricultura Altair 
Silva, que solicitará pareceres da Epagri, Cidasc e Ceasa.   
 

Depois será marcada reunião para discutir a proposta com o secretário Altair e com presidentes ou representantes 
das empresas.  Nesta reunião pretendemos chegar a uma proposta final de ACT. Qualquer nova notícia, 
informaremos a todos. 

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

 

 
Jorge Dotti, Piazera, Dep. Zé Milton e Léo Kroth 
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