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GOVERNO AINDA NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA OS ACTs 
 

No final da tarde desta 2ª feira, dia 20/12, recebemos informalmente ofício com as diretrizes do GGG para 
a SAR a respeito dos Acordos Coletivos de Trabalho da Epagri, Cidasc e Ceasa, contemplando apenas a 
reposição da inflação nos salários e no vale alimentação, sem retroatividade, e desconsiderando as 
cláusulas sociais negociadas exaustivamente com a própria SAR (ao final, seguem essas cláusulas). 
 
É importante ressaltar que ainda não há proposta oficial para os ACTs, pois conforme o próprio ofício do 
GGG, a SAR deverá agora preparar minuta dos ACTs e encaminhar novamente para o GGG, que analisará o 
documento e devolverá à SAR para envio aos sindicatos. 
 
Em razão disso, a Diretoria do Seagro, reunida extraordinariamente na noite de ontem, 20/12, deliberou 
por manter as manifestações que estão programadas para os próximos dias nas regiões. É muito importante 
que a mensagem de insatisfação e indignação dos trabalhadores das empresas públicas agrícolas cheguem 
às diversas instâncias do Governo. 
 
Seguem as Cláusulas Sociais, negociadas e aceitas pela SAR, e agora negadas pelo GGG: 
 

- Registro de Jornada de Horas Extraordinárias: Possibilidade de registro de até 3 horas diárias (apenas na Epagri, 

Cidasc já havia resolvido a questão anteriormente); 

- Normatização de Trabalho em Home Office (Teletrabalho): As empresas farão estudos para a implantação; 

- Vedação à Terceirização e Trabalho Intermitente: Vedação da terceirização para as atividades fins das 

empresas; 

- Guarda e Sinistro de Veículo: Sindicatos e empresas realizarão tratativas sobre o assunto, para buscar solução 

para o problema; 

- Compensação de Horas (Positivas e Negativas): Compensação de 1h45 para cada hora extra trabalhada; 

- Licença sem Remuneração: Instituição de comissão, com participação dos sindicatos, para elaborar critérios 

para a concessão dessa licença; 

- Ausência Justificada: Inclusão de sogros, padrasto/madrasta e enteados, que caso venham a falecer, justificam 

a ausência do empregado por 5 dias; 

- Concessão de Promoção por Merecimento aos Funcionários que Cumprem Mandato Eletivo, a Disposição e 

Dirigentes Sindicais Liberados: Empresas farão estudos para implantação da concessão do merecimento, com a 

participação dos sindicatos; 

- Livre Frequência em Assembleias: Inclusão do tempo de deslocamento até o local da assembleia. 
 

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

  

 
 


