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INFORMATIVO CAMPANHA SALARIAL 2021/2022. 
 

 Com início em  fevereiro de  2021 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/acordos/ 

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  ligadas a  

Fecomercio e Fampesc. 

Após conversas e reuniões virtuais ou por telefone alguns encaminhamentos já foram feitos 

e outros estamos buscando para que  possamos  assinar os Acordos  ou  Convenções 

Coletiva de trabalho dentro de nossa data Base que é 01/05/2021. 

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

todos. 

 

EMPRESAS PRIVADAS 

 

OCESC-  A pauta já foi encaminhada,  e estamos aguardando a divulgação oficial do 

INPC/IPCA para conversarmos novamente e definirmos as bases da negociação. 

 

SINDICARNES –  A Pauta foi enviada ,já  estivemos em contato com o negociador na 

reunião administrativa convocada pelo Sintagri e voltaremos a conversar durante a primeira 

quinzena de maio para encaminhar a negociação. 

 

SINDILEITE – A pauta foi encaminhada e aguardamos contato do Sindicato o que deve 

acontecer depois que for divulgado o índice de inflação do período de 01/05/20 a 30/04/21, 

como acontece anualmente. 
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 FAESC - A pauta foi encaminhada e aguardamos a divulgado do índice de inflação do 

período de 01/05/20 a 30/04/21, para marcarmos reunião com o negociador e com o 

tesoureiro da FAESC. 

 

COOPEROESTE  - Encaminhamos a pauta ,a cooperativa fez contato telefônico com o 

SINTAGRI e já a o aceno de renovação das cláusulas sociais, vamos aguardar o divulgação 

da correção salarial do sindicato majoritário para encaminhar a proposta  de acordo.  

 

CREA/SC- Estamos aguardando a manifestação da diretoria do Conselho sobre o 

calendário de negociação do sindicato majoritário, o que deve acontecer no mês de maio. 

 

FECOMÉRCIO - A pauta foi encaminhada , ainda sem retorno na próxima semana 

manteremos contato telefônico com o negociador. 

 

FAMPESC - A pauta foi encaminhada , ainda sem retorno na próxima semana manteremos 

contato telefônico com o negociador. 

 

EMPRESAS PUBLICAS – EPAGRI/CIDASC/CEASA   

 

As pautas foram protocoladas dentro dos prazos, e já tivemos duas reuniões com as SAR 

e empresas  CIDASC/EPAGRI e CEASA SC. 

A primeira delas ocorreu no dia 31 de março quando demos conhecimento as empresas e 

a SAR do descaso com que as últimas negociações aconteceram e da necessidade de se 

buscar meios de reposição das perdas uma vez que a orientação do tribunal de contas  que 

a Lei       Complementar 173/20, não veda a revisão é correção anual de perdas salariais 

decorrentes de inflação.  

Dentro de tudo o que foi exposto  retiramos um calendário de reunião  a primeira realizada 

em 08/04/2021 com a participação dos jurídicos dos Sindicatos da SAR e das Empresas 

para avaliarmos  a questão jurídica  da recomendação do tribunal de contas do estado coim 

relação a LC 173/2020, e uma segunda reunião marcada para amanhã dia 15/04/2021 onde 

iremos tratar da pauta e das cláusulas nela constante de forma individual, já na tentativa de 

deixarmos alinhadas as cláusulas sociais, e através de mobilização dos trabalhadores em 

um segundo momento  para tratarmos das cláusulas com repercussão financeira e da 

reposição de perdas. 

 
 


