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Cláusulas relevantes na mesa de negociação
A diretoria do Seagro, acompanhada da advogada
Sandra Marangoni, voltou a se reunir com o Governo do
Estado na última segunda-feira, dia 06 de maio. Na
mesa estavam representantes de outros quatro
sindicatos parceiros, o presidente da Epagri, Luiz
Hessmann, o diretor administrativo e financeiro da
Cidasc, Valdo dos Santos Filho, o Diretor eleito pelos
funcionários na Epagri, Eduardo Piazera, e o secretário
adjunto da Agricultura e Pesca, Airton Spies.
O presidente do Seagro, Vlademir Gazoni, manifestou na reunião que inicialmente era preciso
resgatar e resolver cláusulas pendentes do Acordo anterior. Entre elas estão a proposta de novo
PCS, a eleição de Diretor na Cidasc, criação de Comissão de Recursos Humanos e do Programa de
Prevenção ao Assédio Moral. A assessoria jurídica do Seagro ressaltou que independente das
negociações do novo Acordo, o que já foi assinado tem que ser cumprido.
A segunda questão são as restrições impostas pelo CPF (Conselho de Política Financeira) para as
empresas, que não poderiam renovar a cláusula de garantia de emprego e nem cláusulas que usem
como referência o salário mínimo nacional, como é o caso do adicional de insalubridade, que no
Acordo vigente tem valor definido de seis salários mínimos, condições estas que o Seagro não
aceita.
Como a única posição do Governo foi de autorizar a reposição pelo INPC (7,16%) e renovar as
cláusulas do ACT passado, com as exceções acima, o secretário adjunto Spies solicitou que o Seagro
pontuasse as prioridades mínimas da pauta de reivindicações. Foi dito que estas prioridades seriam
o PCS, ganho real de 5%, aumento da participação patronal nos planos de saúde e aumento do valealimentação, além de demandas específicas de cada empresa que não passam necessariamente
pelos Acordos Coletivos, como insalubridade, política de capacitação, adicional de pós-graduação na
Cidasc, PDV, teto salarial e outros.
O secretário adjunto disse que as propostas iriam para a Secretaria da Fazenda/CPF. Uma nova
reunião foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 13 de maio, às 10 horas, na secretaria da
Agricultura e Pesca. Os dirigentes do Seagro que nesta reunião sejam apresentados avanços na
proposta.

