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SEAGRO-SC APROVA PROPOSTA DO GOVERNO PARA OS ACTs 2021/2022 

DAS EMPRESAS PÚBLICAS AGRÍCOLAS  
 
 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta 5ª 
feira (13/01), a base do SEAGRO-SC aprovou por 
maioria as propostas de ACT para Epagri e Cidasc. Na 
Ceasa, como temos apenas um colega na base, que 
não pôde participar da Assembleia, a aprovação 
depende apenas de sua concordância.  
 
As propostas aprovadas contemplam: 
- Cláusula de Reposição Salarial: concessão de reajuste 

de 10,24% referente à reposição do INPC do período de 01/05/2019 a 30/04/2021, a partir de 
01/01/2022, sem retroatividade, incorporado na folha salarial da competência do referido mês;  
- Cláusula de Vale Alimentação: concessão de reajuste de 10,24% referente à reposição do INPC do 
período de 01/05/2019 a 30/04/2021, a partir de 01/01/2022, sem retroatividade, incorporado na 
folha salarial da competência do referido mês;  
- Cláusula de Garantia de Emprego: fica assegurada ao empregado integrante das categorias 
profissionais representadas pelos sindicatos garantia de emprego até 30 de abril de 2023;  
- Renovação na íntegra das demais cláusulas do ACT 2020/2021. 
 
Várias cláusulas sociais, sem impacto econômico, descritas no Boletim nº 10, disponível no site do 
Seagro, que foram exaustivamente negociadas com a SAR ao longo de todo o ano de 2021, 
continuam sob análise do GGG, que até o momento da Assembleia não havia apresentado um 
parecer para a SAR. 
 
A posição do GGG em questionar o avanço nestas cláusulas sociais causou bastante estranheza a 
todos, uma vez que este Grupo Gestor do Governo concedeu, no início das negociações, total 
autonomia para que SAR e empresas negociassem estas cláusulas sem impacto econômico.  
 
Assim, embora as propostas descritas acima tenham sido aprovadas, o secretário Altair se 
comprometeu em buscar junto ao GGG a aprovação dessas cláusulas sociais já aprovadas pela 
própria SAR e empresas, para sua efetiva inclusão nos ACTs ou em termos aditivos.  
 
Segue o resultado da votação da assembleia: 



 

 
 
Neste momento, que estamos prestes a iniciar as negociações dos ACTs 2022/2023, é essencial que 
todos permaneçam informados e mobilizados.  
 
O Conselho Deliberativo do Seagro se reunirá em fevereiro/22 para planejar a próxima Campanha 
Salarial, com o objetivo de anteciparmos ações para buscar a assinatura do ACT na data-base. Para 
tanto é fundamental a união e a participação da base.  
 
A luta continua, vamos em frente! Juntos somos mais fortes! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


