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Após campanha "SOS Agricultura" Governo avança parcialmente em 

duas cláusulas e Diretoria do SEAGRO decide levar a proposta para 

decisão da categoria 

Após duas semanas de muita repercussão da 
campanha “SOS Agricultura – Serviço Público – 
EU LUTO PLANO DE CARREIRA” e várias reuniões 
de negociação, o Secretário Spies enviou na noite 
de 5ª feira (10/07) uma nova proposta, com 
pequenos avanços em relação a proposta que já 
tinha sido apresentada no dia 8/07 e rejeitada 
novamente pelos dirigentes do SEAGRO. 

Antes disso, em nova rodada de negociações, 
ontem (5ª feira pela manhã - 10/07), convocada 
pelo Secretário Spies, o mesmo comunicou aos 

sindicatos que a proposta apresentada dia 8/07, com avanço apenas nos prazos de apresentação 
de proposta da revisão do PCS (antecipando de 30/04/15 para 31/01/15) e do início da 
implantação (antecipando de 31/12/15 para 31/07/15), era a proposta final do Governo. Alegou 
impossibilidade jurídica (legislação eleitoral e de responsabilidade fiscal) para outros avanços. 
 
Após muita insistência durante a reunião e atendendo sugestão da nossa assessoria jurídica (Dra. 
Sandra), o Secretário concordou em voltar ao CPF para tentar incluir na cláusula sobre o PCS 
algumas condições para que o mesmo seja aprovado pelo CPF até o prazo previsto para o início 
de sua implantação, ou seja, 31 de julho de 2015. 

Levantamos ainda, a questão do aumento da garantia de emprego, que na proposta do dia 8/07 
avançava apenas 3 meses, sendo o nosso pleito até 30/04/16. O Secretário informou que o 
Governo não aceitaria prorrogar mais o prazo e quer renegociar em cada Acordo anualmente, 
embora não exista justificativa legal nem financeira para isso. De qualquer maneira, o Secretário 
ficou de também buscar junto ao CPF novamente um avanço. 

Na nova versão da proposta enviada ontem à noite (5ª feira), a garantia de emprego foi ampliada 
até 31/10/15 (6 meses além da que já temos no ACT anterior) e na questão do PCS foi incluída a 
obrigatoriedade de apresentação da proposta de revisão aos sindicatos quando for enviada para 
avaliação do CPF, mas não flexibilizando a questão da aprovação do CPF. Em relação ao PCS, o 
Governo alega que em função da legislação eleitoral e de responsabilidade fiscal não é possível 
incluir uma redação que não tenha uma condicionante da aprovação do CPF no novo Governo. 

 

 



 

Diretoria decide levar proposta para assembleias deliberarem os encaminhamentos 

Avaliando as limitações alegadas pela legislação eleitoral, bem como o desenrolar das diversas 
reuniões, contatos e nas intensas negociações dos últimos dias, a Diretoria do SEAGRO avalia que 
a busca de novos avanços na redação da cláusula do PCS e no aumento do prazo da garantia de 
emprego é muito difícil no atual cenário, salvo uma mobilização ainda mais forte, com dia de 
paralisação, etc. 

Assim sendo, a Diretoria do SEAGRO entende que para continuar enfrentando as dificuldades 
colocadas pelo Governo precisamos ter uma posição concreta da categoria em relação à nova 
proposta. Para tanto, estamos marcando assembleias regionais para a próxima 5ª feira (17/07), 
às 14h, em conjunto com o SIMVET. 

Para finalizar, lembramos que embora nossos avanços estejam longe do que buscamos, a rapidez 
na aceitação da fixação de uma data (31/07/15) para início de implantação da revisão do PCS e a 
ampliação da garantia de emprego, foram reflexos direto da nossa campanha “EU LUTO – PLANO 
DE CARREIRA” e “SOS Agricultura”, iniciada no 8º CEEA e agora reforçada na mídia, que terá que 
continuar independente de aceitarmos ou não esta proposta, pois a meta de termos um PCS com 
nossas carreiras valorizadas dependerá de muita pressão política e negociações dentro ou fora do 
Acordo Coletivo.  

 

 

 


