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Manifestação do SEAGRO repercutiu na abertura 8º CEEA 

Com a presença de cerca de 400 participantes e inúmeras lideranças políticas e da categoria, a 

abertura do 8º Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos foi também marcada pela manifestação 

silenciosa promovida pelo 

SEAGRO-SC, na qual os colegas da 

Epagri e Cidasc vestiam camisetas 

pretas com os dizeres “EU LUTO - 

PLANO DE CARREIRA” e “S.O.S 

AGRICULTURA – Serviço Público”. Foi também distribuído panfleto com as reivindicações da categoria, 

sendo a principal delas a implantação de novos PCS’s nas empresas públicas. 

 

A repercussão superou as expectativas. Praticamente todos os oradores fizeram referência à 

manifestação apoiando nossos pleitos, iniciando pelo Deputado Estadual e engenheiro agrônomo José 

Milton Scheffer, que arrancou aplausos de todos os presentes no auditório da Fiesc. Por último, 

manifestou-se em nome do Governador Raimundo Colombo o Secretário da Agricultura, engenheiro 

agrônomo Airton Spies, que afirmou em alto e bom som que “... o atual PCS das empresas Epagri e 

Cidasc já estão desgastados pelo tempo”. Espera-se que o Secretário assuma na prática esta posição, 

agilizando a inclusão no Acordo Coletivo deste ano a cláusula prioritária da categoria que é um 

calendário de implantação dos novos Planos de Carreiras das empresas públicas da Agricultura. 

A manifestação saiu na mídia catarinense através da foto do Deputado Zé Milton literalmente 

“vestindo a camisa” da nossa campanha, conforme já divulgado na clipagem da assessoria de 

comunicação do SEAGRO. 
 

Secretário Spies tem reunião na Fazenda nesta 4ª feira 

Desde a última reunião de negociação ocorrida em 22/05/2014, o único retorno do Secretário Spies foi 

à semana passada, quando informou ao SEAGRO que teria uma audiência nesta 4ª feira (18/06) com o 

Secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, para tratar dos avanços nas negociações. O SEAGRO espera 

que na próxima semana o Secretário Spies marque nova rodada de negociação para que a época do 

“lero-lero” não se repita e possamos em breve levar uma proposta decente para as bases. A categoria 

deve ficar mobilizada para que, caso não hajam avanços neste mês de junho, novas formas de pressão 

serão feitas. 

 

 


