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CONSELHO DELIBERATIVO DO SEAGRO-SC E DEMAIS SINDICATOS DELIBERAM
SOBRE OS PRÓXIMOS PASSOS DA CAMPANHA SALARIAL 2021/2022

Com o objetivo de debater e tirar encaminhamentos para as negociações coletivas, que estão em compasso de
espera, já que até o momento não temos proposta oficial do Governo para os ACTs, na manhã de ontem, 21/12,
ocorreu reunião entre todos os Sindicatos que representam os empregados da Epagri, Cidasc e Ceasa e no início
da noite ocorreu também reunião do Conselho Deliberativo (CD) do Seagro.
As deliberações, de forma resumida, tiradas entre todos os sindicatos e mais tarde referendadas pelo Conselho
Deliberativo do Seagro são:
- Solicitar reunião com o secretário Altair, para buscar avançar nas negociações, principalmente nas questões
de auxílio creche/babá, retroatividade e cláusulas sociais negociadas com a SAR. Foi encaminhado ofício ao
secretário, que já atendeu ao pedido e propôs reunião presencial com os sindicatos para a primeira semana de
janeiro, em data ainda a ser definida.
- Ficou definida a realização de Assembleia Geral dos Sindicatos, para o dia 13 ou 14 de janeiro/2022. Os
Sindicatos definirão a data exata mais à frente. O Seagro, por ter uma base ampla e com questões específicas,
como de costume, fará assembleia com sua base. Os demais Sindicatos menores poderão realizar assembleia
conjunta. De qualquer forma, todos estão juntos na luta e farão assembleias no mesmo dia.
- O CD do Seagro também deliberou pela continuidade das manifestações nas regiões, tirando fotos com colegas
segurando faixas ou cartazes, mostrando claramente a insatisfação sobre a forma como o Governo está tratando
os trabalhadores.
Reiteramos que até o momento o governo não apresentou proposta oficial para os ACTs da Epagri, Cidasc e
Ceasa, e enquanto isso não ocorrer, não existe possibilidade de realizar assembleia para apreciação de proposta.
É fundamental que todos permaneçam informados e, dentro do possível, considerando o período de férias,
mobilizados. É importante termos uma forte participação da base na assembleia.
Qualquer nova notícia, informaremos a todos. A luta continua, vamos em frente! Juntos somos mais fortes!

