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Paralisação de 2ª feira mobiliza engenheiros agrônomos e médicos 

veterinários da Epagri e Cidasc contra descaso do Governo 
 

Cumprindo determinação de Assembleia Geral, os engenheiros 
agrônomos e médicos veterinários da Epagri e Cidasc estarão 
fazendo um dia de paralisação geral nesta 2ª feira (29/09)  em 
todo o estado.  
 

Diversas regiões já comunicaram as atividades de paralisação e 
mobilização que serão feitas, com concentração nas sedes de 
cada região ou reunindo várias regiões numa mesma cidade. 
Em outras regiões a paralisação será em frente a cada unidade. 
Chega de tanto descaso. Veja a seguir os fatos desta semana. 

 

Possibilidade de nova proposta não durou 24 horas e aumenta o descaso do Governo e das 
empresas  

Na última segunda-feira (22/09) dirigentes do Seagro com nossa 
assessoria jurídica e juntamente com Simvet tiveram reunião de 
mais de três horas com Secretário da Agricultura Airton Spies, 
onde construímos diversas possíveis novas redações para a 
cláusula do PCS, de forma a dar garantias mínimas da 
continuidade do processo de discussão da implantação em 
2015. Acabamos encontrando um caminho aceito pelo 

Secretário como viável de ser levado ao CPF.  
 

No dia seguinte o Secretário nos informou por telefone que o CPF teria dado sinal verde para a 
proposta de Pré-Acordo, que garantiria a implantação das cláusulas sociais e econômicas agora e 
remeteria a discussão da cláusula do PCS para retomada das negociações em fevereiro, passado o 
período da Lei Eleitoral e de Responsabilidade Fiscal, argumentos discutíveis usados pelo Governo. 
 

Mas o bom senso não durou 24 horas: no dia seguinte (ontem, 4ª feira) veio a posição final do 
Secretário informando que o setor jurídico das empresas e do Governo haviam vetado qualquer novo 
encaminhamento, deixando ainda mais claro todo descaso com a questão. 
 

Assim sendo, só nos resta reforçar ainda mais nossa paralisação de 2ª feira, para registrar mais uma 
vez a indignação dos profissionais com a  forma como estão sendo tratados, sem valorização e sem 
Plano de Carreira, além do futuro incerto de nossas empresas públicas da agricultura vinculadas a  
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. 
 

 

 


