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Apesar do terrorismo, manifestação do dia 29 foi um sucesso e regiões 

decidem suspender a paralisação e realizar mobilizações periódicas mensais 

até apresentação de nova proposta com garantia de PCS 

Depois de realizar grande paralisação em 

praticamente todas as regiões na última 2ª feira 

(29/09), as 22 diretorias regionais do SEAGRO 

realizaram no dia seguinte (30/09) assembleias em 

sessões regionais em conjunto com o SIMVET para 

avaliar e deliberar sobre a forma de continuar o 

movimento e deliberar sobre uma eventual nova 

proposta do Governo diferente daquelas rejeitadas 

duas vezes em assembleias regionais (17/07) e em 

assembleia estadual em Florianópolis (17/09). Como não houve nova proposta, este item ficou 

prejudicado. Quanto ao movimento, as 22 assembleias regionais decidiram por suspender a paralisação 

e  realizar manifestações com mobilizações periódicas (a princípio mensais) em assembleias regionais 

alternadas com assembleias estaduais em Florianópolis e/ou em rodízio  em macro regiões. Estes 

detalhes de encaminhamento serão definidos pela Diretoria Executiva, de forma estratégica no 

momento oportuno, em conjunto com os Diretores Regionais, conforme os cenários das negociações 

nos próximos meses. Participaram das decisões das assembleias regionais um total de 375 profissionais, 

sendo 299 engenheiros agrônomos e 75 médicos veterinários. Fizeram assembleias paralela em 

conjunto conosco os sindicatos dos engenheiros (Senge) e dos economistas (Sindecon), além da 

participação dos companheiros ligados ao Sindiquímica. 

Paralisação repercutiu na mídia e sindicatos repudiam ameaças feitas pelas empresas 

Quanto a paralisação geral do dia 29, a 

avaliação foi extremamente positiva, com 

18 regiões envolvidas, mesmo os 

empregados sofrendo uma série de 

ameaças e constrangimentos por parte de 

alguns dirigentes das empresas, inclusive 

com ameaças de desconto de dias 

extrapolando a própria legislação vigente.  

Infelizmente estas atitudes apenas deixam ainda mais tenso o péssimo clima organizacional interno 

existente nos últimos anos na Epagri e na Cidasc de maneira geral e, de forma particular, em algumas 

regiões ou setores das empresas.  Os sindicatos já acionaram seus departamentos jurídicos para avaliar 

o ocorrido e esperam que não haja retaliações aos manifestantes, muito menos o desconto do dia 



daqueles que exerceram democraticamente o seu direito de paralisação, em defesa do seu salário, mas 

também da própria sustentabilidade e fortalecimento das empresas. Preocupam ainda as manifestações 

públicas do atual Governo de que implantará profundas alterações em diversas empresas em 2015 

visando enxugar o serviço público catarinense. 

Apesar das ameaças e por toda esta indignação, algumas regiões paralisaram o dia todo, mantendo 

apenas os serviços essenciais, e outras fizeram manifestações em determinados períodos, com 

concentração em frente as unidade regionais da Epagri e Cidasc e também em frente a diversas 

Secretarias de Desenvolvimento Regionais (SDR). Além disso, muitas fizeram caminhadas pelas cidades 

polo, com faixas, carros de som, apitaço e muito barulho. Com o esforço das Diretorias Regionais e 

apoio da assessoria de comunicação do SEAGRO, a repercussão na mídia foi muito boa, inclusive em 

horários nobre da televisão, como na RBS (Jornal do Almoço e Bom Dia Santa Catarina). Acesse nossa 

fanpage no facebook ou site e veja mais fotos de todas as regiões. 

Esta não foi a primeira e nem será a última vez 

que teremos que ir para as ruas defender nossas 

condições de trabalho, nossas carreiras e a 

própria existência das empresas públicas. Esta 

luta vem desde a década de 90. Conclamamos 

que aqueles que ainda não se engajaram de 

alguma forma nesta luta, para que reflitam e 

avaliem o que realmente pode estar por trás de 

todo este descaso. Agradecemos o apoio da 

maioria dos dirigentes regionais e estaduais, 

que, sem abrir mão das suas responsabilidades frente a empresa, não causaram nenhum 

constrangimento ou ameaça aos nossos colegas. No entanto, repudiamos veementemente qualquer ato 

não condizente e vamos averiguar a veracidade de algumas informações que nos chegaram.  

No momento, queremos apenas a garantia de implantação de um novo PCS que contemple nossas 

carreiras, com respectivos avanços salariais, mas junto com isso temos que estar atento para a 

precarização das nossas condições de trabalho, para as condições insalubres de trabalho, para o número 

crescente de casos de assédio moral (assessoria jurídica tem sido cada vez mais procurada) e para a 

gestão cada vez mais conduzida no viés dos interesses políticos partidários, perdendo o foco da 

verdadeira missão das nossas empresas e da própria Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. 
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