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Seagro entrega pauta de reivindicações 2018 ao Secretário da Agricultura
Na tarde do dia 13 de dezembro, quarta feira, ocorreu reunião na
Secretaria da Agricultura para entrega das pautas de
reivindicações relativas ao ACT 2018/2019. Participaram da
reunião os dirigentes sindicais dos sindicatos com base nas
empresas Epagri, Cidasc e Ceasa e por parte do governo
participaram o Secretário da Agricultura, Moacir Sopelsa, o
Secretário Adjunto da Agricultura, Airton Spies, o presidente da
Epagri, Luiz Ademir Hessmann, o diretor administrativo da Cidasc,
Valdo do Santos Filho e o presidente da Ceasa, Agostinho Pauli.
Alguns sindicatos, em razão de questões estatutárias, mesmo não tendo finalizado os processos de aprovação das
pautas de reivindicações, também participaram da reunião, como forma de demonstrar claramente a união de
todos os sindicatos também para esta próxima Campanha Salarial, a exemplo do que ocorreu nas duas últimas
negociações.
Na reunião ficaram, desde já, marcadas as datas de 7 e 21 de fevereiro de 2018 para as primeiras reuniões de
negociação.
Cumprimos, assim, a decisão do Conselho Deliberativo do Seagro de antecipar a próxima Campanha Salarial,
iniciando-a ainda este ano. Esta antecipação é importante principalmente por três aspectos, entre outros, que
permitem concluir que teremos um cenário para esta Campanha Salarial com dificuldades adicionais. São eles:
1 – o ano de 2018 é ano eleitoral, e conforme a legislação, existem limitações para a concessão de reajustes
salariais em prazos inferiores a seis meses da data das eleições;
2 – a Assembleia Legislativa aprovou em 16 de novembro de 2017 a Lei Nº 17.325, que estabelece que o
crescimento anual das despesas primárias correntes do estado estarão limitadas à variação da inflação aferida
pelo IPCA;
3 – a vigência da Reforma Trabalhista, com mudanças substanciais em toda a legislação trabalhista, e que ainda
não se sabe ao certo o quanto impactará nas negociações.
É muito importante estarmos atentos e unidos para mais esta Campanha Salarial que se inicia.

A luta continua, vamos em frente! Juntos somos mais fortes!

