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Desmonte na Agricultura e posição do SEAGRODesmonte na Agricultura e posição do SEAGRODesmonte na Agricultura e posição do SEAGRODesmonte na Agricultura e posição do SEAGRO----SCSCSCSC    
 

O assunto é polêmico e é preciso estar atento. Desde janeiro de 2013 (ver edição nº 124 do Jornal do Seagro no 

nosso site) o SEAGRO vem denunciando de forma mais contundente e sistemática diversos problemas e ameaças 

que o Serviço Público Agrícola Catarinense vem sofrendo nos últimos anos. Além do achatamento salarial, do fim 

das carreiras da categoria na Epagri e Cidasc e da não reposição dos que já estavam saindo no PDI da Cidasc, 

naquele momento o foco eram as informações de fusão das empresas e fechamento de unidades. Na época, o 

SEAGRO foi a única entidade a levar isto para a mídia. Nossa denúncia teve tamanha repercussão que o 

Governo do Estado chegou a emitir nota pública afirmando que não existia esta intenção de fusão. 
 

De lá para cá, entre outros fatos, tivemos um PDVI nas empresas, implantado de forma totalmente diferente do 

que estava inicialmente planejado (em especial na Epagri), e que na avaliação do SEAGRO iria trazer sérios 

problemas para as empresas, caracterizando de novo uma tentativa de desmonte (denunciado no Jornal do 

Seagro nº 126, out/nov de 2013). Na época tivemos que recuar um pouco na denúncia, pois muitos colegas 

avaliaram que a pressão poderia colocar em risco até a efetiva implantação do PDVI, o que prejudicaria os 

colegas beneficiados.  
 

Agora, constatam-se nas regiões os graves problemas denunciados pelo SEAGRO, com graves prejuízos para os 

serviços de pesquisa, extensão rural e defesa sanitária, ameaçando um apagão tecnológico em Santa Catarina, 

reflexo das primeiras saídas no PDVI. A reposição tardia e parcial que está sendo feita na Epagri é importante, 

mas insuficiente para uma empresa que quer se manter num patamar de excelência, cujos trabalhos, junto 

com a Cidasc, levaram Santa Catarina a posição de destaque no cenário nacional da agropecuária. E na Cidasc, 

como garantir a qualidade da fiscalização, sem fiscais suficientes e sem carreira? Além dos que ainda sairão no 

PDVI da Epagri, muitos dos melhores profissionais também estão saindo para outras instituições públicas, em 

busca de melhores salários e de uma carreira decente. Os novos que entram, já estão de olho em outras 

oportunidades. Como seguir produzindo conhecimento científico desta forma? 
 

Seagro na mídia alertando a sociedade 

Encurtando a história, estamos agora com a campanha S.O.S. AGRICULTURA – Serviço Público/EU LUTO-PLANO 

DE CARREIRA, que além de denunciar toda a situação vivida pelas empresas e por seus funcionários, faz parte da 

nossa pressão para avançar nas negociações do nosso Acordo Coletivo, conforme tratamos no Boletim enviado 

semana passada. 
 

Depois de uma primeira etapa realizada com spots na rádio CBN Diário e com outdoors em Florianópolis no início 

de julho, o SEAGRO voltou a fazer a campanha S.O.S. Agricultura – EU LUTO PLANO DE CARREIRA na CBN 

Diário (30/07 a 04/08) e com outdoors (período agosto/setembro), desta vez em conjunto com o SIMVET. 

Próximo passo deverá ser estender a campanha para o interior. 
 

Leia o texto do spot: “A agropecuária catarinense é uma das melhores do Brasil. Porém, convive com o descaso do 

Governo do Estado com a Epagri e Cidasc. A falta de profissionais e a pouca valorização dos que atuam na pesquisa, 

na extensão rural e na defesa sanitária ameaçam o setor com um apagão tecnológico, com prejuízos para toda 

sociedade. Por isso, os sindicatos dos engenheiros agrônomos e dos médicos veterinários, SEAGRO e SIMVET lançaram 

o “S.O.S Agricultura”, lutando também por um novo Plano de Carreira.  
 

 
 


