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PROPOSTA APRESENTADA PELO GOVERNO
DESRESPEITA TRABALHADORES

Foi com grande indignação que os sindicatos receberam a contraproposta do governo para o ACT
2019/2020, na reunião ocorrida na manhã de 26/09 na Secretaria da Agricultura, apresentada pelo
secretário Ricardo de Gouvêa.
Resumo da proposta:
- Reposição da Inflação de 5,07%: A inflação será reposta em nossos salários apenas a partir do
próximo ano, parcelada da seguinte forma e não retroativa: 20% em janeiro, 30% em fevereiro e
50% em maio de 2020.
→ Com isso, perderemos 8 meses de reajuste em nossos salários, além das perdas na arrecadação dos
planos de saúde e depósitos do FGTS. De outro lado, nossa próxima data-base vai vencer antes de
recebermos o devido neste ACT, o que acarretaria em um novo atraso para a negociação do próximo
ano.
- Vale Alimentação e Auxílio Creche/Babá: Não será concedido nenhum tipo de reajuste para este
ano. A reposição pelo INPC será de 5,07% a partir de março de 2020.
→ O reajuste a partir da data-base tem adicional de impacto econômico muito pequeno, para um
benefício de grande alcance social. Isso demonstra o descaso com os trabalhadores.
- Garantia de Emprego: O Governo se nega a renovar a cláusula.
→ O próprio secretário Gouvêa afirmou que é contra essa cláusula e repetiu o que já havia falado na
última reunião ocorrida com o Secretário da Casa Civil Douglas Borba, de que os empregados devem
poder ser demitidos. Entretanto, essa cláusula apenas impede a realização de demissões sem justa
causa, o que protege os trabalhadores de dispensas arbitrárias e injustas. A garantia de emprego não
impossibilita as demissões justificadas, até mesmo por baixa produtividade. A perda desse direito
facilitará a ocorrência de exonerações sem necessidade de explicação, o que é muito grave.
Demissões assim já ocorreram no passado, quando essa cláusula não existia.

A reação dos dirigentes sindicais foi muito forte e imediata, mostrando claramente ao Secretário que
sequer levariam tal proposta para apreciação em assembleia e ameaçaram se retirar da reunião.
Mostraram que tal tratamento evidencia o descaso deste Governo para com os empregados da
Epagri, Cidasc e Ceasa.
Lembraram ao secretário que outras empresas públicas, como Casan e Celesc, tiveram seus acordos
fechados dentro da data-base e com garantia de emprego. A Celesc tem, inclusive, garantia de
emprego por 3 anos.
Após o tumulto que se estabeleceu no ambiente da reunião, o secretário Gouvêa então voltou atrás
e propôs levar o assunto novamente ao Grupo Gestor do Governo (GGG), na reunião que ocorrerá na
próxima segunda-feira, 30/09.
Diante de tal situação, os sindicatos acordaram de realizar reunião no dia 03/10, para traçar uma
estratégia conjunta para fazer frente à intransigência do governo.
O momento é de mobilização e unidade, para mantermos as conquistas duramente alcançadas em
nossos ACTs.

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

