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Rejeição da proposta representa a indignação da categoria e 

renegociações serão retomadas nesta 5ª feira 
 

Além de rejeitarem a proposta do Governo do Estado, as 22 assembleias regionais realizadas pelo 
SEAGRO e SIMVET deram um recado muito claro do descontentamento das bases com o descaso com 
que os profissionais da Epagri e Cidasc estão sendo tratados. Se não bastassem as perdas salariais 
acumuladas e a falta de responsabilidade com a solução da revisão dos Planos de Cargos e Salários, o 
Governo do Estado insiste com a ameaça de demissões, única explicação para não ampliar o período 
de garantia de emprego como sempre foi feito. Se existem algumas limitações legais pela legislação 
em ano eleitoral em questões salariais, é inadmissível que o Governo tente encobrir questões 
pendentes de Acordos anteriores (caso do PCS) nesta mesma discussão. Além disso, o SEAGRO 
repudia a forma como alguns dirigentes da agricultura estão tratando as negociações, fazendo 
pressão nos funcionários e difundindo informações distorcidas que em nada ajudam o andamento do 
processo. 
 
Para retomar as negociações, teremos reunião nesta 5º feira (31/07), às 17h30, com o Secretário 
Airton Spies. Nesta semana já tivemos duas reuniões envolvendo as assessorias jurídicas do SEAGRO 
e SIMVET, traçando novas estratégias jurídicas, administrativas e políticas. A questão do dissídio 
coletivo na justiça já vem sendo avaliada e está sendo tratada de forma reservada. Por outro lado, na 
próxima semana (5/08) teremos a primeira audiência no TRT (5ª Vara do Trabalho de Florianópolis) 
referente a ação que o SEAGRO impetrou contra a Epagri por não cumprimento do ACT 2013/2014 
no que se refere a apresentação de proposta de revisão do PCS até 30/10/13. Todas estas questões 
estão sendo levadas para a mesa de negociação e tratadas internamente com a assessoria jurídica. 
 
A hora é de mobilização. Nos próximos dias 12 e 13/08 os dirigentes regionais estarão reunidos no 
Conselho Deliberativo em São José, para avaliar a situação até lá e definir novos rumos para a 
Campanha Salarial. Converse e encaminhe suas posições com os Diretores da sua região. Não se 
deixe levar por informações distorcidas que tem o objetivo de enfraquecer nossa luta. Acompanhe 
mais notícias no nosso facebook e no site. 

 

 
 



 


