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O GOVERNO PRETENDE DEMITIR?
Recebemos da Secretaria da Agricultura, no dia 08/09, as propostas oficiais
para os ACTs 2020/2021 da Epagri, Cidasc e Ceasa. Elas não contemplam
qualquer reposição da inflação, tanto nos salários quanto nas cláusulas do
vale-alimentação, auxílio creche/babá e outras.
Também, não contemplam a renovação da cláusula de Justa Causa para Fins
de Desligamento de Empregado, conhecida como garantia de emprego.
Após duas rodadas de negociação e uma audiência no TRT, em que foi
enfatizada a firme e dedicada atuação dos empregados nestes tempos de
pandemia e também que a cláusula não apresenta impacto econômico, o
governo mantém sua intransigente posição. No entender do SEAGRO-SC, fica
clara a intenção do governo de aproveitar o momento conturbado pelo qual passamos para retirar essa
conquista histórica e assim poder demitir.

Lembrando, essa cláusula:
- Impede apenas demissões arbitrárias, sem justa causa, o que já ocorreu no passado. Sem a cláusula, segundo
interpretação do TCE, o Estado pode demitir e pagar a multa, desde que haja uma motivação adequada, que
pode ser desde o fechamento de determinada unidade (EM ou EE, por exemplo), até a necessidade de
enxugamento da folha de pagamento pelo atingimento do limite da Lei da Reponsabilidade Fiscal, e
- Assegura o nosso poder de negociação e de manifestação dos empregados sobre outras questões, sem que
ocorram retaliações severas, como a demissão.
Num momento, entre tantos outros fatos, em que:
- A estabilidade do funcionalismo pode cair, conforme a Reforma Administrativa em discussão, o que, embora
não nos atinja diretamente, pode nos afetar indiretamente;
- É possível terceirizar áreas fins de empresas públicas, conforme a reforma trabalhista aprovada em 2017;
- Ocorre um ataque generalizado e inconsequente ao funcionalismo público;
- A Embrapa sofre um terrível corte de recursos, e isso reflete em empresas como as nossas;
- Existem muitas dúvidas e incertezas quanto ao futuro,
A cláusula da garantia de emprego passa a ter ainda mais importância, representando muito mais do
que está embutido na sua redação.
A Diretoria Executiva do Seagro, conjuntamente com alguns sindicatos e suas assessorias jurídicas, está
avaliando o melhor caminho a seguir. Articulações já estão sendo feitas, com parceiros de negociações coletivas
de anos anteriores, buscando outras vias para solucionar o impasse. Qualquer nova informação, repassaremos
a todos.

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

