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Nova rodada de negociação: Governo não aceita renovação da 

cláusula de garantia de emprego 
 

Ocorreu no dia 21/05, terça-feira, a 
segunda reunião de negociação na 
SAR, em que se tratou principalmente 
das cláusulas das pautas de 
reivindicações que não implicam 
impacto econômico.  
 
A reunião iniciou com a indagação 
aos representantes do governo sobre 

a reposição salarial da inflação. A posição do governo, de não repor o índice de inflação nos salários e 
nas cláusulas com impacto econômico, permanece inalterada. Novamente os representantes dos 
sindicatos alertaram que os trabalhadores não aceitarão tal imposição. 
 

Nas discussões das demais cláusulas não houve nenhuma decisão, mas os representantes da SAR 
informaram que vão levar o assunto para o CPF, que dará a resposta final.  
 

Os dirigentes sindicais cobraram também resposta ao questionamento feito na primeira reunião de 
negociação, realizada em 07/05, sobre a possibilidade de um pré-acordo que garantisse a extensão da 
vigência do ACT 2018/2019, que venceu em 30/04. Conforme os representantes patronais, está 
praticamente garantido pelo Conselho de Política Financeira (CPF), pelo prazo de 120 dias, esse pré-
acordo, o que ainda está por ser confirmado oficialmente. 
  

Desta forma, as cláusulas como Vale Alimentação, Auxílio Creche/Babá e outras, que apresentam impacto 
financeiro, deverão continuar a ser pagas pelo referido período. 
 

Causou surpresa e indignação o fato de o governo, não aceitar renovar a cláusula de Garantia de 
Emprego, com inclusive a manifestação dos representantes da SAR, que comunicaram que o próprio 
secretário da agricultura Ricardo de Gouvêa (não estava presente) é contra a presença desta cláusula nos 
ACTs. Os representantes dos sindicatos afirmaram que não aceitam essa posição do governo. 
 

Na próxima semana os representantes do governo deverão informar os sindicatos do resultado da análise 
do CPF sobre as cláusulas que hoje foram tratadas. 
 

Estiveram presentes na reunião, convidados pela SAR, os seguintes sindicatos: Seagro, Simvet e Senge. 
Representando a SAR estiveram o Secretário Adjunto da Agricultura Ricardo Miotto e o Consultor Jurídico 
da SAR Carlos Magno, a Epagri o diretor Giovani Canola, a Cidasc o gestor de RH Robison de Souza e a 
Ceasa o assessor jurídico Tiago F. Vieira. Esteve também presente o diretor de desenvolvimento 
institucional da Epagri, Ivan Bacic. 
 

As rodadas com os demais sindicatos foram marcadas para os dias 22 e 23/05.  
 



 

 
Articulação com parlamentares na Alesc 
 

 
                     

Nos últimos dias, o Seagro esteve na Assembleia Legislativa do Estado de SC (Alesc), juntamente com o 
Sintagri, mantendo contato com vários deputados, buscando articular apoio para que possamos ter um 
desfecho positivo nas negociações salariais deste ano. Todos os deputados com quem se conversou 
manifestaram-se a favor da reposição integral do INPC do período nos ACTs deste ano.  
 
Destacamos os contatos mantidos com os deputados Zé Milton e Moacir Sopelsa, presidente e vice-
presidente, respectivamente, da Comissão de Agricultura da Alesc.  Zé Milton, que também é engenheiro 
agrônomo e extensionista da Epagri, comprometeu-se a articular contatos em várias esferas do governo, 
na busca por uma solução negociada. 
 
Qualquer nova informação, comunicaremos a todos. 
 

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

 
 

Dep. Est. Moacir Sopelsa                                                   Dep. Est. Zé Milton                                


