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Indefinições pairam sobre ACT 
 

 
Participantes: Cesconetto (SAR) - Piazera e Jorge (Seagro) - Tiago e Acácio (Sintagri) 

 

Desde o início de maio, o Seagro tem mantido contato com o consultor jurídico da SAR, José Silvestre 
Cesconetto Junior, para dar início às negociações salariais do ACT 2021/2022. Em reunião presencial, da 
qual participaram o diretor de comunicação Jorge e o presidente Piazera, bem como o presidente e o vice 
do Sintagri, foi informado que a diretriz do governo para as negociações está vinculada à LC 173, 
corroborada pela posição do TCE amplamente divulgada pela mídia, que impede a concessão de reajuste 
do índice de inflação nos salários, incluindo outras cláusulas com impacto econômico, como o Vale-
Alimentação e Auxílio Creche/Babá, até 31/12, bem como veda qualquer cláusula no ACT prevendo 
reajuste para após essa data. O consultor jurídico se dispôs, no entanto, a discutir e buscar avançar em 
outras cláusulas da pauta de reivindicações. Apresentou, como uma possível alternativa, para que 
possamos continuar as negociações sem que haja prejuízo da continuidade do pagamento das cláusulas 
sociais, a assinatura de Termo Aditivo de Prorrogação do ACT 2020/2021. Diante de tantas indefinições, 
pelo menos tivemos a confirmação, desde já, da renovação até 31/04/2023 da cláusula de Caracterização 
de Justa Causa para Fins de Desligamento de Empregado, conhecida como “Garantia de Emprego”. 
 

A Diretoria Executiva, com a assessoria jurídica e participação ativa do Conselho Deliberativo do Seagro, 
está avaliando os caminhos para se avançar na reposição salarial e tratando da questão com o Sintagri e 
sua assessoria jurídica de forma sistemática. A estratégia ainda está sendo construída e envolve parceiros 
importantes, que sempre nos apoiaram e foram decisivos em ACTs passados. Envolve, também, 
planejamento para que as ações sejam realizadas nos momentos adequados. 
 

Na semana passada, 01/06, Seagro e Sintagri, em reunião presencial, definiram ações para os próximos 
dias, bem como as cláusulas prioritárias que deverão ser tratadas em mesa de negociação na próxima 
rodada com a SAR, conforme proposta apresentada pelo consultor jurídico, de se buscar avançar em 
outras cláusulas. A próxima reunião com a SAR deverá ocorrer ainda esta semana. Qualquer nova notícia, 
informaremos a todos.  
 

Plano de Saúde Epagri 
 

Da mesma forma como as negociações do ACT, as questões envolvendo a mudança do percentual de 
subsídio da Epagri para o plano de saúde estão sendo tratadas com todo cuidado pela Diretoria Executiva, 
assessoria jurídica e também pelo Conselho Deliberativo do Seagro.  
 
 



 

Entre as diversas possibilidades para resolução da questão, existe a ação jurídica. Outras alternativas 
também estão sendo avaliadas. No entanto, como qualquer discussão relativa a essa questão impactaria 
nas negociações coletivas nesse momento, e como existe prazo para uma possível ação judicial, o 
entendimento do Conselho Deliberativo é de buscar avançar nas negociações coletivas e avaliar o 
momento adequado para qualquer ação do Seagro no sentido de buscar uma solução para o impasse. 
Ressalta-se que nenhuma decisão importante ocorrerá sem a participação da base, como é tradição no 
Seagro. 
 

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

 


