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Categoria fará mobilização estadual dia 13 em Florianópolis 

 

CPF mantém tradicional descaso com Agricultura e Governo não assume compromisso 
sobre Planos de Carreira 

 

Considerando que já se passaram 30 dias da última reunião com o Secretário da Agricultura e com dirigentes da 
Epagri e Cidasc e não houve nenhuma proposta concreta do Governo do Estado, o SEAGRO-SC estará fazendo 
grande mobilização estadual em Florianópolis dia 13 de maio. Entre outras atividades, além de Assembleia 
Geral, deverão acontecer manifestações na AveSui 2014 (Centro Sul), na Assembleia Legislativa e no Centro 
Administrativo do Governo do Estado. 
 

A data base da categoria é 1º de maio e desde a reunião 
ocorrida com os dirigentes da agricultura no dia 1º de abril a 
única informação dada foi na reunião na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego (23/04), onde representantes 
do jurídico e de recursos humanos dos envolvidos apenas 
reafirmaram os limites absurdos dados pelo Conselho de Política 
Financeira (CPF): reposição da inflação (INPC), renovação parcial 

das cláusulas já existentes (sem renovação da garantia de emprego), sem vinculação do auxílio creche e 
adicional de insalubridade ao piso estadual e nem ao salário mínimo, e ainda nenhum compromisso com a 
implantação de novo Plano de Cargos e Salários (PCS), condição esta prioritária para a categoria. O Conselho 
Deliberativo reunido em março já havia decido pela realização desta mobilização na primeira quinzena de maio 
caso as negociações não estivessem avançadas. 
 

O descaso para com os trabalhadores do Serviço Público Agrícola Catarinense nestes últimos anos vem tornando 
a situação insustentável. A enrolação com relação ao PCS é vergonhosa e se arrasta há mais de 5 anos. Na Epagri 
existe desde agosto de 2013 um relatório da própria empresa apontando os graves gargalos do atual PCS e não 
existe se quer uma proposta de revisão. A Cidasc por sua vez pelo menos entregou um proposta ao CPF, embora 
não atenda aspectos importantes que são reivindicados. Enquanto isso pesquisadores, extensionistas rurais e 
fiscais continuam sem perspectivas de carreira e com salários achatados. 
 

Mais detalhes sobre esta mobilização do dia 13 em Florianópolis e sobre o andamento das negociações serão 
discutidas na reunião do Conselho Deliberativo do SEAGRO-SC no próximo dia 7 de maio e repassadas 
posteriormente para todos os colegas. 
 

Diretoria do Seagro na Assembleia Legislativa 
Além dessas inúmeras reuniões e outros contatos, a Diretoria do 
SEAGRO-SC esteve dia 22/04 na Assembleia Legislativa em audiência 
com o colega engenheiro agrônomo e Deputado Estadual José Milton 
Scheffer. Foi exposta para o Deputado a situação das carreiras dos 
profissionais na Epagri e Cidasc, bem como das dificuldades de avanço 
nas negociações para o Acordo Coletivo deste ano. O Deputado Zé 
Milton está fazendo os contatos para viabilizar uma audiência com o 
Governo do Estado para buscar sensibilizar os responsáveis sobre o 

problema dos Planos de Carreira das empresas. 
 

 


