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SAR COMUNICA NOVAS DECISÕES DO GGG SOBRE OS ACTS 
 
 

Ocorreu ontem, 19/01, reunião entre representantes dos sindicatos e o consultor jurídico da SAR José 
Cesconetto, para tratar de encaminhamentos finais para os ACTs da Epagri, Cidasc e Ceasa.  
 
Cesconetto informou que foi autorizada a inclusão da reposição dos 10,24% nos salários e no Vale 
Alimentação na folha de janeiro e que o GGG, em reunião realizada na segunda-feira, 17/01, aceitou incluir 
3 das 9 cláusulas sociais que foram negociadas e aprovadas pela SAR, mas com modificações. Seguem as 3 
cláusulas na forma como estarão nos ACTs (estão grifados os trechos novos): 
 
CLÁUSULA 15 – LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO  
A Empresa poderá conceder licença sem remuneração, desde que solicitada com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, por período de até 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um) ano, para o empregado que 
tenha no mínimo 2 (dois) anos de serviço na Empresa, mediante requerimento aprovado pela Direção.  
 
Parágrafo Único  
A empresa instituirá comissão com a participação dos sindicatos, para elaborar critérios de concessão da 
licença prevista no caput, condicionando-se a efetiva validade a prévia submissão e deliberação do Grupo 
Gestor de Governo - GGG. 
 
CLÁUSULA 18 – AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
Além daquelas previstas em lei, serão abonadas as faltas ocorridas, por 5 (cinco) dias consecutivos, 
imediatamente seguintes ao falecimento do cônjuge, companheiro (a), filhos (as), pais, irmão (a) ou de 
pessoa que viva sob a dependência econômica do empregado.  
 
Parágrafo Primeiro  
Serão abonadas também as faltas do empregado para acompanhamento de pais, cônjuge, companheiro (a) 
e filhos (as) que necessitam de tratamento médico ou consulta médica, no limite global de 30(trinta) 
períodos (considerado matutino/vespertino), por ano civil, vedado o fracionamento ou acúmulo de saldo, 
desde que comprovado mediante atestado ou declaração médica.  
 
Parágrafo Segundo  
Serão abonadas as faltas do empregado, por 2(dois) dias, no caso de falecimento de sogro, padrasto, 
madrasta, ou enteado, desde que comprovado mediante atestado de óbito. 
 
CLÁUSULA 23 – GUARDA E SINISTRO DE VEÍCULOS  
Os sindicatos e a empresa realizarão tratativas sobre o uso, guarda e quanto ao procedimento referente ao 
sinistro de veículos, condicionando-se a efetiva validade a prévia submissão e deliberação do Grupo Gestor 
de Governo - GGG. 
 
 



 

Os representantes sindicais questionaram a razão de o GGG querer participar das discussões que tratarão 
das questões de guarda e sinistro de veículos e critérios para a concessão de licença sem remuneração. As 
diretorias das empresas e a SAR não têm competência para tal?  Da mesma forma, questionou-se a razão 
da diferença do número de dias de ausência justificada, que em caso de morte de pais, avós e filhos é de 5 
dias e de enteados, padrasto/madrasta e sogros, de 2 dias apenas. Cesconetto informou que não sabia 
dizer a razão de tal decisão do GGG. Informou ainda que buscou contato com a secretaria executiva daquele 
órgão, mas não obteve resposta. Fica a impressão de que as empresas e a SAR já não têm autonomia sequer 
para tomar decisões sobre assuntos que lhe são muito próprios.  
 
Cesconetto informou ainda que os ACTs foram encaminhados ao GGG para avaliação final e aprovação e, 
tão logo estejam de fato aprovados, serão então assinados.  
 
Neste início de ano, em que já estamos nos preparando para a próxima Campanha Salarial, é fundamental 
que todos estejam informados.  

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

 
 


