
 

Boletim nº 21/2014 - 13 de novembro de 2014 

Governo não abona dia de paralisação de todos e SEAGRO convoca Conselho 

Deliberativo para dia 20/11 

1) Na reunião do dia 22 e 23/10 com dirigentes regionais no Conselho Deliberativo do SEAGRO, ficou definido 

que se o Governo aceitasse as nossas novas condicionantes seriam convocadas assembleias regionais por 

sindicato e com votação secreta. As condicionantes eram o abono da falta do dia de paralisação nas duas 

empresas e não arquivamento da ação do PCS contra Epagri; 

2) Depois de muita articulação política realizada pelo SEAGRO, com o apoio do deputado Zé Milton conseguiu 

que o Secretário da Fazenda Gavazzoni autorizasse o Secretário da Agricultura Spies a nos apresentar a 

proposta aceitando as novas condicionantes. Para surpresa nossa, horas depois o Secretário Spies 

comunicou que a proposta estava mantida, mas que o abono de falta não foi aceito pela Cidasc; 

3) Analisando o novo cenário, a Diretoria Executiva, após exaustivas avaliações, decidiu anunciar no Boletim 

nº 20 de 7/11 a realização de assembleias regionais no dia 17/11 apenas para a Epagri, na tentativa de 

com isso conseguir pressionar o Governo para determinar que a Cidasc revertesse sua absurda e 

discriminatória decisão; 

4) Seguindo nossa estratégia interna, não convocamos oficialmente (edital) as referidas Assembleias, o que 

só seria feito caso houvesse avanço na negociação da situação com a Cidasc. Paralelo a isso, a Diretoria 

Executiva intensificou as articulações políticas, envolvendo outros deputados, Faesc e outras lideranças, 

conseguindo inclusive audiência com Secretário do Planejamento Murilo Flores (membro do Grupo Gestor 

que coordena o CPF); 

5) Como tínhamos a informação de reunião da Diretoria da Cidasc na 3ª feira (11/11), concentramos nossos 

esforços até agora na expectativa da reversão desta intransigência explícita; 

6) Considerando que, apesar de todos estes esforços e pressão do SEAGRO, a Diretoria da Cidasc, com a 

conivência de um Governo omisso e que pouco se preocupa com o Serviço Público Agrícola Catarinense, e 

que nosso Conselho Deliberativo havia definido pela unidade do nosso movimento, informamos que o 

indicativo de assembleia para o dia 17/11 está suspenso  e está sendo convocada reunião extraordinária 

do Conselho Deliberativo para o dia 20/11 (5ª feira), para avaliar a situação e dar novos 

encaminhamentos, inclusive sobre a convocação ou não de assembleia. 

 

Por fim, importante que todos entendam que o Governo busca de todas as 

formas dividir os trabalhadores, como vem sendo feito a vários meses, 

cabendo a nós mantermos nossa unidade. 

 


