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Governo mais uma vez não apresenta proposta aos trabalhadores 
 

Na manhã do dia 06 de março, terça-feira, ocorreu na 
Secretaria da Agricultura a terceira reunião de negociação 
coletiva do ACT 2018/2019 do Comando Unificado dos 
sindicatos com o Secretário Adjunto Airton Spies. Apesar de a 
pauta de reivindicações ter sido oficialmente entregue no dia 
13 de dezembro do ano passado, em reunião com o Secretário 
da Agricultura Moacir Sopelsa, até o momento o governo não 
se pronunciou sobre nossos pleitos. Naquela ocasião, o 
secretário se comprometeu a buscar junto ao Conselho de 

Política Financeira (CPF) posição para que pudéssemos avançar nas negociações e assim, à exemplo do ano 
passado, assinarmos o Acordo Coletivo de Trabalho dentro da data base.  
 

Na reunião de ontem, Spies informou que, conforme orientações do governo, está aguardando as diretrizes 
do CPF para as negociações salariais deste ano, sem as quais não é possível dar início à busca por um acordo. 
 

Os dirigentes dos diversos sindicatos presentes, que integram o Comando Unificado, informaram que já 
estão programando assembleia geral dos trabalhadores para a primeira quinzena de abril com o objetivo de 
apreciar eventual proposta a ser apresentada pelo governo para o ACT ou, caso não haja proposta, deliberar 
sobre as ações sindicais com o objetivo de sensibilizar o governo para as negociações salariais deste ano. 
 

Mesmo sem as diretrizes do CPF para as negociações, a 
cláusula que trata do aumento da participação patronal de 
4 para 4,5% nos planos de saúde das empresas foi 
amplamente discutida. Vários aspectos envolvendo esta 
questão foram abordados e demonstram que o custo desta 
ação é baixo para o governo se comparado aos benefícios 
que tal reajuste trará para os trabalhadores das empresas 
que, ao sentirem-se amparados pelo fortalecimento do 
plano de saúde, trazem melhores resultados em termos de 

desempenho para as próprias empresas. 
 

Outros pontos discutidos na reunião de ontem em que se espera avanços neste ACT, são a revisão dos 
Planos de Cargos, Carreiras e Salários e o reajuste dos valores das diárias hoje praticados pelas empresas, 
que não cobrem mais os custos de hospedagem e alimentação dos trabalhadores em viagens.   
 

Ficou marcada nova reunião do Comando Unificado com Spies para a data de 19 de março de 2018, quando 
então espera-se que o governo apresente uma contraproposta para nossas reivindicações e assim possamos 
avançar concretamente nas negociações.  
 

É importante estarmos atentos e mobilizados para, se necessário for, deflagrarmos ações sindicais ainda 
antes da data base para que tenhamos um bom desfecho para a Campanha Salarial 2018/2019.  

 

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

 


