
 
 

Boletim nº 14/2014 - 19 de agosto de 2014 

 

Conselho Deliberativo reafirma rejeição da velha proposta, destaca 

indignação da categoria com descaso e determina pauta mínima para 

avançar nas negociações do ACT Epagri e Cidasc  
 

 

 

 

 

 
 

Depois da rejeição contundente da proposta do Governo pelos colegas da Epagri e Cidasc nas 
assembleias regionais do SEAGRO e SIMVET do dia 17/07, os Conselhos Deliberativos dos dois 
sindicatos, reunidos nos últimos dias 12 e 13/08 com mais de 40 dirigentes de 18 regiões, 
manifestaram e deliberaram: 
 

1) Reforçar a rejeição e a indignação já expressa nas atas das assembleias regionais com o 

descaso do Governo nas negociações, bem como manifestar a decisão da maioria da 

base de não mais avaliar proposta que não contemple redação com garantia de 

apresentação em 2015 de proposta de revisão de PCS devidamente aprovada pelo CPF 

bem como data para início de implantação no mesmo ano. Como isto não implica em 

promessa de impacto financeiro, não tem restrição na legislação eleitoral nem de 

responsabilidade fiscal. Além disso, também não abre mão da extensão da garantia de 

emprego até 30/04/2016.  

2) Ampliar para o interior do estado e intensificar a campanha na mídia denunciando o 

descaso do Governo com a agricultura catarinense e os riscos de um apagão tecnológico 

e sanitário, e da insegurança alimentar, alertando a sociedade para o papel dos 

profissionais destas empresas; 

3) Ampliar processo de mobilização regional e estadual, inclusive com grande 

concentração estadual em Florianópolis em data a ser marcada durante o mês de 

setembro.  

4) Seguir utilizando as ferramentas jurídicas disponíveis no momento e da forma mais 

adequadas (dissídio já ajuizado desde maio e ação de descumprimento de ACT pela 

Epagri por não apresentar proposta de PCS até 10/10/2013 conforme previsto); 



5) Fazer nota de esclarecimento para a base sobre o descabido e-mail enviado pelo 

presidente da Epagri (e recebido pela categoria durante a reunião), onde o mesmo 

tenta jogar para os outros suas responsabilidades como gestor público do PDVI da 

empresa. A referida nota será enviada nos próximos dias para toda categoria; 

Pedimos para que todos se envolvam e mantenham-se mobilizados neste momento crítico em 
que o Governo e alguns de seus dirigentes tratam com descaso ainda maior seus trabalhadores 
e suas entidades representativas. Qualquer dúvida, esclarecimento ou denúncia, entrem em 
contato com nossos diretores regionais ou diretamente com a sede do SEAGRO. Nossa luta e 
nossas decisões de hoje são decisivas não só para o presente, mas para o futuro das nossas 
empresas públicas e de nós trabalhadores. 

 

 
 

 



 


