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Sindicatos e SAR se reúnem novamente para acertar propostas finais de ACTs 

 
Ocorreu na tarde de ontem, 06/06, reunião com os Sindicatos, 
na SAR, em que participaram o Secretário da Agricultura Ricardo 
Miotto, o Consultor Jurídico da SAR José Cesconetto e 
representantes da Epagri, Cidasc e Ceasa. 
 
O secretário Miotto abriu a reunião informando que ainda na 
sexta-feira, 03/06, a SAR encaminhou ao GGG as minutas dos 
ACTs com os apontamentos feitos pelos Sindicatos na reunião 
que ocorreu no dia anterior, 02/06. Os apontamentos diziam 

respeito principalmente as diferenças que foram identificadas em cláusulas sociais nas minutas de ACTs 
apresentadas pelas empresas, em relação ao que havia sido negociado em mesa ao longo das negociações 
deste ano. A intenção, conforme informou o secretário, era de que, dentro das possibilidades, mesmo sem ter 
as minutas completamente prontas, o GGG pudesse avaliá-las ainda na reunião que ocorreu ontem. No entanto, 
o GGG informou que não apreciou os documentos na reunião de ontem e solicitou que fossem encaminhadas 
as minutas completas com as propostas de ACTs e que irá avaliá-las na próxima segunda-feira, 13/06. 
 
Assim, o objetivo da reunião de ontem foi para que as empresas, SAR e Sindicatos repassassem as minutas, de 
forma a enviá-las prontas para que o GGG possa apreciá-las. Ficou acordado que as empresas prepararão as 
versões finais das minutas e enviarão para o GGG e também para os Sindicatos até quinta-feira, 09/06. 
 
Para que a correção do INPC possa ser aplicada nas folhas de junho, as empresas precisam da comunicação dos 
Sindicatos sobre a aprovação das propostas em Assembleia até a manhã do dia 20/06, fato que coloca prazos 
apertados entre a apreciação e devolução das minutas pelo GGG e a realização das Assembleias pelos 
Sindicatos. Assim, a Diretoria Executiva do Seagro avaliará a data para Assembleia, que em razão do feriadão, 
deverá ser realizada até dia 15/06, de forma virtual, permitindo assim uma maior participação. Tão logo a data 
e hora da Assembleia estiver definida, informaremos a todos imediatamente.  
 
É importante que todos estejam informados e mobilizados para participarem desta importante Assembleia de 

apreciação da proposta para os ACTs. 
 
 

VAMOS EM FRENTE! JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!  
 

 
 
 

 


