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Continua o descaso com os trabalhadores 
 

Não houve avanços na 5ª reunião de negociação do Comando 
Unificado com o secretário Airton Spies, ocorrida em 26/03, 
segunda-feira, na Secretaria da Agricultura. A justificativa 
apresentada é novamente o fato de o CPF não ter divulgado 
as diretrizes para as negociações deste ano. Os dirigentes 
sindicais manifestaram sua indignação com tal 
comportamento e cobraram veementemente uma posição 
concreta do governo para o ACT. 

 

Centrou-se, assim, a negociação em outras cláusulas da pauta de reivindicações, como o aumento no 
percentual de participação das empresas nos planos de saúde de 4 para 4,5%, a revisão dos PCCSs, 
auxílio-doença para aposentados e em cláusulas que envolvem a reforma trabalhista, como a vedação 
à terceirização das atividades fins das empresas e homologação pelo sindicato das rescisões 
contratuais. A próxima rodada de negociação ficou agendada para 05/04. 
 
Diante deste quadro e, de acordo com os encaminhamentos do Conselho Deliberativo do Seagro e do 
Comando Unificado, esta semana deverão ter início as ações apelidadas de “esquentas”, com 
mobilizações dos trabalhadores fora do horário de trabalho e fora do ambiente físico das unidades das 
empresas. 
 

Nas unidades com maior concentração de trabalhadores é 
interessante prepararmos faixas para serem esticadas e 
usarmos apitos e outros instrumentos de som que chamem a 
atenção das pessoas que passam pelo local. 
 
Em todas as unidades é importante os trabalhadores 

formarem agrupamentos para tirar fotos com cartazes e 

faixas e encaminhar para os diretores regionais do Seagro da região, para divulgação. Os demais 

sindicatos do Comando Unificado também estão articulando suas bases para participarem dos 

“esquentas”. É importante que os associados do Seagro entrem em contato com os colegas das outras 

categorias para organizarem estas ações. As frases para as faixas ou cartazes em folhas A4 devem 

conter dizeres relativos à nossa Campanha Salarial. Estas fotos serão utilizadas para a confecção de 

mosaicos com muitas fotos, de modo a não expor nenhum colega individualmente.  
 

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

 


