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Implantado o novo PCCS, apresentamos algumas considerações para 

reflexão e comentários de todos: 
 

1. A adesão de praticamente 100% dos colegas era esperada, já que a estratégia do Governo era 
conhecida: melhorar minimamente a proposta inicial, criticada em vários pontos pelo SEAGRO, 
tornando-a menos ruim do que o Plano anterior. Ou seja, o alto índice de adesão não significa que a 
proposta era boa ou que atendesse os interesses da categoria. Significa apenas que entre uma situação 
ruim e uma melhor o bom senso recomendava “aderir”, salvo situações muito particulares; 
 
2. É inegável que a luta do SEAGRO junto com a categoria, nos últimos 5 anos ou mais, teve resultados. 
Fomos nós que construímos, ano após ano, com muita resistência, enrolação e descumprimentos do 
Governo, a redação de cláusulas nos sucessivos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), que culminaram 
com a obrigatoriedade do Governo em implantar um novo Plano. Até na Justiça tivemos que ingressar 
com ação de cumprimento. Na Epagri, até dois anos atrás, o discurso de alguns dirigentes era de que o 
PCS em vigor era bom e que o problema era a nossa Lei do Salário Mínimo Profissional; 
 
3. Nossa avaliação é de que avançamos o que foi possível, enfrentando um jogo pesado do Governo, um 
cenário econômico desfavorável e até mesmo a contrariedade a um novo Plano da parte de outros 
sindicatos; 
 
4. Conforme decisão do  Conselho Deliberativo do Seagro, continuamos na luta, inclusive com 
mensagens em rádio, manifestando nossa posição de insatisfação com relação a vários pontos do PCCS 
e exigindo melhorias imediatas. Nesta mesma linha, nossa Campanha Salarial 2016/2017 deve buscar 
avanços que melhorem nossas carreiras. 
 
Assim, conclamamos a todos para que se manifestem, apresentando análises quanto ao PCCS, para que 
possam oferecer subsídios na continuação de nossas ações na busca de melhorias no plano, que 
atendem as questões defendidas ao longo dos anos e cujos termos constam de vários ACTs assinados, 
especialmente com relação ao Plano de Carreira por área de atuação. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


