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Governo segue com proposta que representa retrocesso  
 

O Seagro e demais sindicatos parceiros tiveram mais 
uma rodada de negociação nesta segunda-feira, 27, com 
dirigentes da Secretaria da Agricultura, da Epagri e da 
Cidasc. Para surpresa dos dirigentes sindicais, a proposta 
não avançou em pontos estratégicos, sendo oferecido 
apenas um reajuste de um real no vale alimentação, 
passando para R$ 17,00 e ainda vinculado ao aceite do 
restante da proposta.  

 
Por outro lado, foi reafirmado que qualquer outro tipo de vantagem financeira está 
completamente afastada pelo Governo. Na mesma linha, o CPF continua não aceitando estender 
por mais um ano a garantia de emprego, não concorda em aumentar para 4,5% a participação nos 
Planos de Saúde e continua não aceitando a vinculação do adicional de insalubridade e do auxílio 
creche/babá ao salário mínimo, nem ao piso regional ou a outra referência. Tanto a insalubridade 
quanto o auxílio seriam fixados em reais na equivalência atual (insalubridade – R$ 4.069 e auxílio 
creche – R$ 765), havendo correção apenas por ocasião da negociação do Acordo seguinte. 
 
Resumindo, a proposta do Governo mantém a correção pelo INPC (7,16%), renova as cláusulas 
sociais, com as ressalvas citadas acima, e aumenta o vale de R$ 16 para R$ 17. Os sindicatos 
presentes (além do Seagro, Simvet, Sincópolis, Senge e  Sindiquímica) mantiveram a posição de 
que sem a extensão da garantia de emprego a proposta não seria se quer discutida com a 
categoria. Em função disto, os dirigentes da agricultura se comprometeram em tentar buscar, 
ainda esta semana, uma redação que garanta a estabilidade de emprego anualmente até a 
assinatura do Acordo seguinte. Para o presidente do Seagro, Vlademir Gazoni, “não podemos 
deixar os trabalhadores expostos a demissões não justificadas quando todo o discurso do Governo 
é de cortar gastos com pessoal”. 
 
Para avaliar a situação e discutir os próximos passos, os sindicatos do grupo encabeçado pelo 
Seagro e Simvet se reunirão nesta quarta-feira, 29, às 14 horas, na sede do Seagro. 
 

 

 


