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SAR APRESENTA DIRETRIZES PARA ACTs SEM AVANÇO  

E SEM GARANTIA DE EMPREGO 
 

Ocorreu na tarde de 30/07, por videoconferência, a 
primeira reunião de negociações coletivas deste ano. 
Participaram, além dos Sindicatos, o consultor jurídico da 
SAR, Carlos Magno, as presidentes da Epagri e Cidasc, 
outros Diretores e o jurídico da Ceasa.   
 
Foram apresentadas as diretrizes para os ACTs deste 
ano, conforme segue: 
 

a) Não concessão de reajustes, reposições salariais e/ou quaisquer benefícios que majorem a folha de 
pessoal; 
b) Renovação das cláusulas sociais do ACT 2019/2020, sem a cláusula de “Caracterização de justa causa 
para fins de desligamento de empregado” (Garantia de emprego). 
 

O Seagro enfatizou que os empregados das empresas não mediram esforços para, mesmo durante a 
pandemia e diante da estiagem e do ciclone bomba, realizarem suas atividades, garantindo apoio aos 
agricultores e a todo o agronegócio no Estado. 
 

Tal proposta, que exclui a cláusula conhecida como “garantia de emprego”, é uma afronta aos empregados, 
pois esta não apresenta impacto financeiro e está desde sempre em nossos ACTs.  
 

O governo quer aproveitar o momento, em meio às dificuldades, e “passar a boiada” retirando conquistas 
históricas dos trabalhadores? Aproveitar o momento para “colocar a granada no bolso” do empregado 
público, que estourará com demissões arbitrárias logo à frente? 
 

Não é possível aceitar tal posicionamento do governo, que demonstra completo descaso para com os 
trabalhadores. O Seagro comunicou que necessariamente deverá haver avanços nessa proposta descabida. 
 

Carlos Magno informou que o GGG estuda um prazo de prorrogação adicional para a vigência dos ACTs a 
ser apresentada em breve aos sindicatos, para assim poder estabelecer um calendário de reuniões com os 
sindicatos visando as negociações, quando então as cláusulas serão melhor discutidas. 
 

 Ao final, tanto Carlos Magno como as presidentes das empresas, comprometeram-se em encaminhar as 
manifestações apresentadas ao GGG, buscando melhorar as diretrizes para os ACTs. Qualquer nova 
informação, repassaremos a todos. 

 

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

 


