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Pressão faz Governo conceder garantia de emprego, mas mantém 

intransigência sobre PCS. Grande Assembleia Geral Estadual Extraordinária 

dia 17/09 se fortalece e vai decidir rumos da Campanha Salarial  
 

Após tomar conhecimento da Assembleia Estadual com 
Mobilização marcada para o dia 17/09, em 
Florianópolis, o Secretário da Agricultura Airton Spies 
convocou o SEAGRO e o SIMVET para mais uma 
reunião de negociação, que ocorreu nesta 5ª feira 
(11/09), juntamente com dirigentes das empresas. 
Passados quase 6 meses  de enrolação, na reunião o 
Secretário apresentou uma nova proposta, avançando 
apenas na extensão da garantia de emprego para 

30/04/16, mantendo posição irredutível na redação da cláusula do PCS, alegando as legislações 
eleitoral e de responsabilidade fiscal. 
 
Como esta proposta difere da anteriormente rejeitada, pelo pequeno avanço na garantia de 
emprego, a Assembleia Estadual de Mobilização, que já contava com a confirmação de um grande 
número de participantes, passa a ter um caráter não apenas de mobilização e pressão, mas 
também de deliberação sobre a nova proposta, conforme Edital publicado. Portanto, passa a ser 
ainda mais importante que todos os colegas engenheiros agrônomos e médicos veterinários se 
juntem aos que já viriam, para que possam com seu voto decidir os rumos da campanha. Os que não 
comparecerem estarão delegando para os demais a decisão.  
 
Em havendo nova rejeição na Assembleia marcada para às 10h30, a programação preliminar prevê 
manifestação/caminhada com camisetas, faixas e som na Secretaria da Agricultura, na Cidasc e na 
Epagri, e, na sequência, possível manifestação no Centro Administrativo do Governo do Estado, na 
SC-401. A Assembleia também deverá deliberar sobre novas mobilizações e paralisações. Em caso de 
aprovação desta proposta ou de uma melhor que seja apresentada até o dia 17/09, o ACT será 
assinado ainda no mês de setembro. 
 
 

Argumentos jurídicos esbarram na intransigência do Governo 
 

Durante a reunião, o SEAGRO através do presidente Vlademir Gazoni, do diretor Jorge Dotti Cesa e 
da assessora jurídica Dra. Sandra Marangoni tentaram oferecer diversas alternativas jurídicas e 
administrativas que possibilitassem superar as alegações do Governo quanto a impossibilidade de 
garantir a implantação de um novo PCS em 2015, mas a intransigência foi mantida.  



Independente de qualquer caminho que categoria decida tomar em relação a proposta, fica claro 
mais uma vez o descaso do Governo do Estado para com o Serviço Público Agrícola. Enquanto na 
Cidasc os dirigentes são coniventes com o desmonte já caracterizado com a não reposição dos 
engenheiros agrônomos e médicos veterinários que saíram no PDI (descumprindo as normas 
previstas), na Epagri o único discurso é o da contratação de um grande número de engenheiros 
agrônomos, de carros e computadores novos. Não se fala nunca na valorização do maior patrimônio 
da empresa, que são os profissionais, atualmente sem nenhuma perspectiva de carreira. Lutamos 
efetivamente por um PCS que valorize os profissionais da pesquisa agropecuária, da extensão 
rural e da defesa sanitária. Aprovando ou não a nova proposta, a luta tem que continuar. 
 
 

Leia, pense e venha fazer esta reflexão dia 17 – 4ª feira 
 

Conclamamos os engenheiros agrônomos, médicos veterinários e demais profissionais engajados 
para virem dia 17/09, às 10h30, na sede da Associação dos Funcionários da Cidasc - AFEC (fundos 
da Secretaria da Agricultura) em Florianópolis fazer esta discussão, independente da aprovação ou 
rejeição desta proposta. Nossa luta vai continuar, com ou sem Acordo, com este ou com outro 
Governo, pois nossas reivindicações são apartidárias, claras e transparentes, justas e merecidas, 
tendo como beneficiário maior o agricultor, a agricultura, a economia e a sociedade catarinense. 

 

 

 

 


