
 
Campanha Salarial 2014/2015 
 
Prezados colegas da EPAGRI e CIDASC, 
 
Estamos na reta final dos preparativos da nossa grande paralisação desta 2ª feira (29/09). Várias regiões já 
estão bastante organizadas e mobilizadas. Algumas macro regiões irão fazer a paralisação concentrando 
várias diretorias regionais. Várias emissoras de TV e rádios das regiões, além de  jornais, já confirmaram 
cobertura naquelas regiões com manifestações concentradas.  
 
Algumas orientações finais: 

1. Independente do nível de mobilização de cada região, utilizar ao máximo o material de 
comunicação enviado para chamar a atenção da sociedade e da mídia (gravações de mensagem 
enviadas em carro de som/rádios, fazer faixas, imprimir e distribuir panfletos, entrevistas nas 
rádios e jornais, visitas a autoridades e lideranças políticas, tirar fotos, etc.;) 

2. Lembrar todos de usar a camiseta e adesivos (mesmo aqueles que por algum motivo não paralisem, 
pois além da paralisação temos a 2ª feira do luto); 

3. Não havendo outros funcionários na unidade, fixar aviso na porta das unidades informando que as 
atividades estão paralisadas no dia em função do descaso do Governo e da falta de condições de 
trabalho, funcionando apenas os serviços considerados essenciais; 

4. A paralisação tem amparo legal, mas a jurisprudência é conflitante quanto ao empregador poder 
ou não descontar o dia.  Caso isso venha a acontecer,  o  abono da falta passa a ser condição 
obrigatória a ser imposta pela categoria  para que o ACT seja aprovado e assinado; 

5. As empresas não podem demitir nenhum trabalhador por causa da paralisação, mas apenas para 
esclarecer segue abaixo a redação da cláusula da garantia de emprego, onde os colegas mais novos 
(contratados a partir de 01/05/2013)  não estão amparados pela cláusula de garantia de emprego 
 e por tanto após o período eleitoral (até 3 meses após a eleição) estão passíveis de demissão sem 
justa causa por liberalidade da empresa,  independente do funcionário paralisar ou não; 

 
GARANTIA DE EMPREGO : 
Fica assegurada ao empregado integrante das categorias profissionais representadas pelos sindicatos 
garantia de emprego até 30 de abril de 2015, salvo a demissão por justa causa, a ser apurada em 
sindicância administrativa com a participação de representante do sindicato da respectiva categoria.  
PARÁGRAFO ÚNICO  
Excetuam-se da abrangência dessa Cláusula os empregados admitidos na vigência deste acordo 
 
Pedimos o empenho de todos no sentido de fortalecer nosso movimento da melhor maneira possível. 
Paralisações  são momentos de conflitos, mas acima de tudo um direito do trabalhador de manifestar seu 
desacordo com o tratamento dado pelo empregador. Já estamos com nossa Diretoria e assessoria jurídica 
atenta para repudiar e contrapor qualquer tipo de terrorismo, constrangimento ou prática 
antissindical  por parte de qualquer representante das empresas ou fora delas. Qualquer situação deste 
tipo deve ser denunciada para nós. 
 
Saudações  Sindicais, 
 
Méd.Vet. Geraldo Bach 
Presidente 
 


