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Governo retrocede e faz proposta ainda pior na Agricultura     
 

Proposta não avança em nada, coloca novos “bodes na sala”, tirando outros 
direitos, e ignora encaminhamentos sobre PCS. Categoria não abre mão de 

novo Plano de Carreira. Nova rodada dia 22/05 
 
Reunião realizada na última 5ª feira (15/05) do 
Secretário de Estado da Agricultura Airton 
Spies com sindicatos dos trabalhadores das 
empresas da Agricultura deixou todos ainda 
mais indignados. A proposta apresentada para 
o Acordo Coletivo 2014/2015 é ainda mais 
restritiva do que os parâmetro do CPF 
apresentados anteriormente, colocando novos 
“bodes” na sala para tirar o foco das 
negociações. Os dirigentes sindicais lamentam 

que, em pleno século XXI, burocratas do Governo ainda usem destes expedientes de 
ameaçar a retirada de direitos já conquistados ou negociados anteriormente para não 
avançar nas negociações. 
 
A proposta apresentada no dia 15 mantinha apenas a correção pelo INPC (5,81% sobre o 
salário base de maio) e renovava parcialmente as cláusulas sociais. Além de não 
contemplar nada sobre PCS (nossa prioridade), de não renovar a garantia de emprego, não 
reajustar o auxílio creche nem o adicional de insalubridade e nem o vale alimentação, 
agora ainda retira a cláusula que garante o cargo de Diretor Eleito. Ou seja, é a 
PROPOSTA DO NÃO. No sábado (17/05) o Diário Catarinense repercutiu na coluna de 
Moacir Pereira a indignação do SEAGRO-SC e, em pleno domingo, o Secretário Spies 
enviou por e-mail nova proposta, incluindo apenas a correção do auxílio creche (R$ 835,00 
– equivalente ao menor piso estadual) e da base de cálculo do adicional de insalubridade 
(R$ 4.344,00 – equivalente a seis salários mínimos). A proposta mantém o NÃO às 
principais reivindicações, entre elas ao PLANO DE CARREIRA e ao Plano de Saúde, além 
de não reajustar o vale alimentação e não renovar a cláusula de garantia de emprego. “A 
categoria acumula perdas significativas de INPC e reivindica um novo PCS a mais de 5 
anos. Sem uma solução para nossas carreiras não tem Acordo este ano”, afirmou o 
presidente do SEAGRO-SC Vlademir Gazoni ao final da reunião. 
 

Proposta apresentada não contempla compromisso do Secretário 
  
A proposta nega o discurso do Secretário Spies feita na semana passada, na reunião do 
Conselho Deliberativo do SEAGRO-SC, onde manifestou que defende uma solução 
urgente e imprescindível para o problema dos Planos de Carreiras nas duas empresas, 
assumindo compromisso de avançar nesta que é a principal reivindicação dos engenheiros 



agrônomos. Na ocasião, os dirigentes do SEAGRO manifestaram que a categoria até 
aceita que não é possível aumento real de salários neste ano em função da legislação 
eleitoral e por isso concorda com um Acordo que garanta pelo menos a implantação de 
novo Plano de Cargos e Salários (PCS) em 2015.  
 
“É lamentável a inércia do Governo para avançar nas negociações. O próprio Governo 
reconhece que os atuais PCS precisam ser alterados, mas não apresenta uma alternativa”, 
conclui Gazoni. Os dirigentes do sindicato exigiram um calendário para evitar uma 
paralisação imediata das atividades de pesquisa agropecuária, extensão rural e 
fiscalização sanitária animal e vegetal.  
 
Uma nova rodada de negociação com o Secretário ficou marcada para o dia 22/05. Caso 
não haja avanço, em especial em relação ao PCS, deverão ser deflagradas manifestações 
ainda no mês de maio em Florianópolis. 
 
 

 


