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INFORMATIVO CAMPANHA SALÁRIAL 2020/2021. 
 

 Com início em  fevereiro de  2020 e a realização de  assembleias para a aprovação das pautas o 

SINTAGRI  como faz anualmente e dentro do calendário definido para as negociações trabalhistas 

obedecendo os prazos legais fez o encaminhamento da pautas de reivindicações as Empresas e 

Sindicatos Patronais, realizando o convite para as rodadas administrativas de negociações  , e pedido 

de agendamento junto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego –SRTE.(acesse aqui a 

pauta de reivindicações : http://www.tecnicoagricolasc.com.br/wp-

content/uploads/2020/03/Pauta-Empresas-Privadas-2020.pdf   )  

Com a chegada da pandemia no País e em nosso estado e consequentemente com a publicação de 

decreto governamental que proibia reuniões presenciais, ficou prejudicado as negociações 

administrativa e foram canceladas todas as reuniões agendadas pela SRTE. 

Em razão da pandemia buscamos contato individual com cada um dos seguimentos com que 

mantemos convenção ou acordo para tratar  das negociações  com a preocupação principal da 

garantida do pleno emprego e da remuneração dos profissionais ligados aos segmentos das 

cooperativas, Empresas de Lacticínios, Federação da Agricultura de Santa Catarina, Agroindústrias, 

Empresas Públicas  e Empresas Comerciais. 

Após conversas e reuniões virtuais alguns encaminhamentos e acordos já foram feitos e outros 

estamos buscando finalizar as negociações ainda no mês de agosto, com exceção das empresas 

públicas onde os encaminhamentos a cada ano que passa tem se tornado mais difícil. 

A situação atual de cada negociação é que descrevemos abaixo para o conhecimento de todos. 

 

EMPRESAS PRIVADAS 

 

OCESC- Convenção já assinada e registrada, garantia mínima de reposição de 2,46% que foi o INPC 

do período e renovação das demais cláusulas com algumas alterações ou adequações em razão da 

MP 927/2020 (MP do CONVID-19). (acesse aqui a Convenção): 

http://www.tecnicoagricolasc.com.br/wp-content/uploads/2020/06/CONVEN%C3%87%C3%83O-

COLETIVA-DE-TRABALHO-2020-OCESC.doc.pdf 

 

SINDICARNES – Já conseguimos fazer os encaminhamentos e temos mesmo que informalmente a 

garantia da reposição do INPC do período, faltando apenas as formalidades. 

O que tem dificultado é o compromisso do negociador com outras atividades em razão da pandemia 

como por exemplo nos frigoríficos o que requereu protocolos de cuidados para que não fossem 

paralisadas as linhas de abates e por último uma Instrução Normativa do Ministério da Agricultura 

onde liberava a entrada de bovinos vivos em Santa Catarina, isso fez  com que ele tenha que tomar 

a frente para buscar soluções imediatas.  

Na última sexta feira em conversa fomos informados que o negociador estava aguardando a posição 

final das empresas e que até meados de agosto será possível encaminhar a convenção.  
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SINDILEITE - Convenção já assinada e registrada, reposição de 2,00 % que foi a ser aplicado nos 

salários de abril de 2020 e vale alimentação com a renovação das demais cláusulas com algumas 

alterações ou adequações em razão da MP 927/2020 (MP do CONVID-19).(acesse aqui a 

Convenção):http://www.tecnicoagricolasc.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/Conven%C3%A7%C3%A3o-Coletiva-Sindileite-Registrada.pdf 

 

FAESC - Convenção já assinada e registrada, reposição de com adesão a categoria preponderante 

em 2020 e a correção do INPC a ser discutida no próximo ano com a renovação das demais cláusulas 

com algumas alterações ou adequações em razão da MP 927/2020 (MP do CONVID-19). (acesse 

aqui a Convenção): http://www.tecnicoagricolasc.com.br/wp-content/uploads/2020/07/CCT-

Faesc-2020.pdf 

 

COOPEROESTE  - Acordo  já assinado e registrado,  garantia mínima de reposição de 4,71 % que foi 

o índice de correção do Salário Mínimo Regional   para Santa Catarina em Março de 2020  e 

renovação das demais cláusulas com algumas alterações ou adequações em razão da MP 927/2020 

(MP do CONVID-19). (acesse aqui o Acordo): http://www.tecnicoagricolasc.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/Acordo-Coletivo-Cooperoeste-Registrado.pdf 

 

CREA/SC- Acordo está pronto para ser assinado e registrado, garantia da reposição de 2,46% que 

foi o INPC do período e renovação das demais cláusulas com algumas alterações ou adequações em 

razão da MP 927/2020 (MP do CONVID-19). 

 

FECOMÉRCIO- Negociações e encaminhamentos prejudicados em razão da MP 927/2020 e da 

pandemia do CONVID -19. 

 

Tendo em vista a situação que o País atravessa em razão da pandemia, não tivemos nenhuma 

proposta de redução de trabalho e carga horária assinada em nosso setor de atuação e as duras 

penas conseguimos negociar reposição enquanto outros segmentos negociaram redução de salário. 

Não era o que almejávamos no início das negociações, mas diante de todo o ocorrido considerados 

satisfatórios os encaminhamentos dados e as negociações realizadas. 

 

EMPRESAS PUBLICAS – EPAGRI/CIDASC/CEASA   

Como já frisei acima a cada ano que passa está mais complicado as negociações, o que se agravou 

mais ainda este ano em razão da pandemia. (acesse aqui a pauta de reivindicações : 

http://www.tecnicoagricolasc.com.br/wp-content/uploads/2020/03/PAUTA-2020-EMPRESAS-

PUBLICAS.pdf 

Desde abril nos reunimos virtualmente com as Diretorias das empresas e a Secretária, buscando a 

prorrogação dos atuais acordos por 180 dias, por entendermos que o momento é complicado para 

se fazer uma negociação. 



 

 

              CNPJ.80.460.785/0001-14 – Código Sindical 02815-0 - Rua Felipe Schmidt, 390 - Sala 1.309 – Ed. Florêncio Costa - Centro - Florianópolis - SC. 

                                                    Caixa Postal 1576 – CEP - 88.010-001 - Fone/fax: (48) 223-5870 - sintagri@tecnicoagricolasc.com.br   

Foi oferecido a nós a prorrogação por 90 dias como que não assinamos esta prorrogação, as 

empresas com base na MP 927 que garante a prorrogação automaticamente a todos os acordos e 

convenções prorrogou de forma unilateral por 90 dias.  

Como a MP 927 caducou em 19/07/2020 e o   vencimento da prorrogação aconteceria em 30 de 

julho, fomos convidados para uma reunião virtual na última quinta-feira onde na presença de 

Diretores da Epagri, Cidasc, Ceasa e do assessor jurídico da Secretária Carlos Magno foi apresentado 

as diretrizes para as negociações deste ano encaminhadas pelo Grupo Gestor do Governo, trazendo 

como informação o que já prevíamos. 

� Veja a proposta: 

1. Sem reajuste nas cláusulas econômicas; 

2. Renovação das Cláusulas sociais; 

3. Sem renovação da garantia de emprego. 

4. Possibilidade de prorrogação dos atuais acordos por mais 90 dias. 

 

Após manifestação dos diretores e aberta a discussão com os sindicatos onde todos se 

manifestaram firmemente sobre a manutenção da garantia de emprego até como uma forma de 

variação e reconhecimento pela forma com que os trabalhadores se postaram frente a pandemia, 

garantindo as atividades das empresas já que pelo decreto fomos considerados serviços essenciais. 

Quanto a alegação de que há um decreto federal que não permite conceder reposição salarial nossa 

manifestação é de que a legislação proíbe aumento o que não é nosso caso, já que estamos tratando 

de reposição do INPC do período e que até mesmo a Lei de Teto de gastos prevê o reajuste anual 

pelo Índice. 

 

� Depois das manifestações, ficou definido, que: 

 

1. A secretária encaminhasse oficialmente as diretrizes aos sindicatos já que a mesma foi 

apresentada verbalmente. 

2. A Secretária irá fazer um aditivo de prorrogação por mais 90 dias, os sindicatos se 

manifestaram por esta prorrogação até final de dezembro de 2020, e que neste período se 

busque um acordo. 

3. Ficou o compromisso da Secretária e das empresas em gestionar e defender junto ao GGG a 

necessidade da prorrogação da Garantia de Emprego. 

4. Que a secretaria irá apresentar um calendário de reuniões com cada sindicato para tratar 

das cláusulas sociais individualmente. 

 

Tendo em vista tudo o que foi colocado cabe a todos nos sindicatos e profissionais, nos mobilizarmos 

para garantir a reposição do INPC como temos feito nos últimos anos. Contamos com a participação 

de todos, pois sabemos que não será fácil ultrapassar as barreiras que anualmente são criadas. 

 

“NINGUEM. É MAIS FORTE DO QUE TODOS NÓS JUNTOS” 

 


