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Seagro pressiona e Governo apresenta alguns avanços na proposta de ACT 
 

Depois das diversas reuniões e articulações relatadas no Boletim de Campanha do SEAGRO enviado na última 
6ª feira, o Secretário Adjunto Airton Spies encaminhou, por e-mail, no final da mesma 6ª feira, uma nova 
proposta do Governo visando o ACT 2015/2016. Como no e-mail enviado para os sindicatos foi anexada 
apenas a proposta para a Cidasc, as informações geraram alguma confusão. Hoje  o Secretário Spies 
esclareceu que a proposta é para as duas empresas e por equívoco não havia sido encaminhada na 6ª feira a 
proposta para a Epagri. Agora temos as duas novas propostas. Confira as propostas no nosso site, no menu 
Campanha Salarial/Empresas Públicas. 
 
Resumo da nova proposta do Governo 
 

- Reajuste salarial de 8,34% (INPC integral do período de 01/05/14 a 30/04/15) 
- Reajuste do vale alimentação para R$ 19,00. 
- Garantia de emprego até 30/04/2017 
- Reajuste no valor do auxílio creche pelo piso estadual, passando de R$ 807,00 para R$ 908,00. 
- Reajuste do adicional de insalubridade com base no valor de 6 salários mínimos, passando de R$ 4.368,00 
para R$ 4.728,00 
- Manutenção das demais cláusulas sociais 
- Cláusula sobre Planos de Carreira com cronograma de datas de aprovação e garantia de início de 
implantação  até 31/01/16 com respectivos impactos financeiros, garantindo que contemplará a legislação 
profissional vigente. Nesta 2ª feira teremos reunião direta com CPF para conhecer a proposta que está sendo 
elaborada pelo Governo. 
 

Cláusula sobre Planos de Carreiras 
 

Um avanço exigido pelo SEAGRO, que agora consta na cláusula, é de que a nova proposta de Plano cumprirá a 
legislação profissional vigente, o que garante pelo menos o início da nossa carreira no Salário Mínimo 
Profissional. Outras garantias quanto ao conteúdo das novas propostas de PCCS são de difícil inclusão na 
redação da cláusula. Para avançar neste sentido, o SEAGRO terá reunião ainda hoje com o Secretário 
Executivo do CPF Aginolfo José Nau Júnior e com o consultor da Secretaria da Fazenda para assuntos de 
Planos de Carreiras, Ricardo Moritz. Esta reunião foi conseguida graças a articulação política do Deputado 
José Milton Scheffer (Zé Milton). 
 

A Diretoria do SEAGRO segue firme executando a estratégia discutida nas assembleias macrorregionais e 
consolidadas pelo Conselho Deliberativo.  
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