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Proposta do governo para o ACT deste ano causa indignação aos trabalhadores 
 

Nesta quinta-feira, 12 de maio, tivemos a primeira 
reunião de negociação da campanha salarial desse 
ano, convocada pela Secretaria da Agricultura, 
quando o Secretário Adjunto Spies, designado pelo 
governo do estado como negociador, apresentou a 
proposta para o ACT.     
 
A proposta, apresentada para os 14 sindicatos 
presentes e que representam toda a base de 
trabalhadores da Cidasc e Epagri, causou surpresa e 

indignação: zero de correção salarial, com renovação das cláusulas sociais nos mesmos valores do atual 
ACT.  Todos os sindicatos presentes se manifestaram com inconformismo e veemência sobre a 
impossibilidade de aceitar tal proposta. 
 
O Seagro apresentou claramente sua posição de que a proposta não apenas afronta seus associados, 
como também ocasionará uma compressão da tabela salarial para os engenheiros agrônomos pior do 
que a que ocorria nos antigos PCSs. Ou seja, a implantação dos novos PCCSs para os engenheiros 
agrônomos, bem como para as demais categorias contempladas pela lei do Salário Mínimo Profissional 
(lei nº 4.950-A/66), sem a reposição do INPC através do ACT é um engodo e não é possível aceitá-la.  
 
Diante de tal quadro, logo após a reunião, os sindicatos avaliaram seriamente a possibilidade de, caso 
não ocorram avanços na proposta, encaminhar a Campanha Salarial deste ano para julgamento do 
dissídio na justiça e, paralelamente, mobilizarem-se com ações mais contundentes para mostrar a 
indignação com a proposta apresentada. 
 
É um ano de dificuldades, todos sabemos, mas a conta não pode ser paga pelos trabalhadores, que já 
vem acumulando perdas históricas. Nos próximos dias a Diretoria Executiva discutirá o assunto e 
qualquer fato novo ou alternativas de avanços na campanha salarial, informaremos. Em momentos 
como esse é importante que estejamos alertas e unidos para podermos avançar. 
 

 
 

 
 

 


