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Ofício Nº 026/2021 G-18/21                                                      Florianópolis/SC, 27 de maio de 2021. 
 
Ao Exmo. Sr.  
Governador do Estado de Santa Catarina 
Com cópia aos Secretários de Estado da Saúde, Agricultura, Administração e Casa Civil, bem como ao 
Deputado Estadual José Milton Scheffer e presidentes da Epagri, Cidasc e Ceasa. 

 
Assunto: Solicita inclusão dos empregados da Epagri, Cidasc, Ceasa e SAR como público prioritário 
no plano de vacinação contra a COVID-19 
 
Excelentíssimo Governador, 
 
Cumprimentando-o cordialmente, o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina – 
SEAGRO-SC solicita sua atenção para o requerimento de medidas preventivas mais efetivas para 
conter a propagação e o contágio pelo novo coronavírus: 
 
Considerando a gravidade extrema que chegamos em relação a pandemia mundial da COVID-19 e 
a possibilidade iminente de uma terceira onda de contágio; 
 
Considerando que de acordo com o boletim do Governo do Estado de Santa Catarina estamos nos 
aproximando de 1 milhão de casos confirmados e mais de 15 mil óbitos; 
 
Considerando o Decreto N° 525/2020 do Governo do Estado de Santa Catarina, que dispõe em seu 
Artigo 9º sobre a essencialidade dos serviços realizados pelas empresas vinculadas à Secretaria de 
Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural; 

 
Considerando que os trabalhadores das áreas fim destas empresas atendem presencialmente o 
público externo no exercício de suas atividades diárias; 

 
Considerando que a prestação de serviços não cessou mesmo nos períodos mais difíceis da 
pandemia, gerando resultados importantes para a economia catarinense; 

 
Considerando que a forma mais eficiente de salvaguarda de proteção à população é a imunização 
através de vacina; 

 
Considerando a necessidade de adoção de medidas mais intensas na prevenção individual e no 
provimento de condições de trabalho adequadas para os trabalhadores das empresas públicas 
agrícolas de Santa Catarina; 

 
Pelo exposto, preocupados com a situação da pandemia da COVID-19 no estado, no país e no 
mundo, solicitamos a inclusão de todos os empregados que estão na linha de frente da Epagri, 
Cidasc, Ceasa e SAR como público prioritário no Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19. 
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Solicitamos também, a disponibilização de máscaras de proteção individual no modelo PFF2, que 
segundo estudos, conseguem filtrar de maneira eficaz as partículas do vírus que se espalham pelo 
ar, garantindo mais segurança sanitária na prestação de serviços à sociedade. 

 
Cabe salientar que desde o início da pandemia da COVID-19 os empregados destas empresas 
mantiveram as atividades essenciais, como as barreiras sanitárias, atendimento aos programas de 
governo, operacionalização de políticas públicas, projetos de pesquisa, defesa sanitária animal e 
vegetal e o atendimento aos agricultores atingidos pela estiagem, ciclone bomba e demais eventos 
climáticos que atingiram o estado, com sérios prejuízos e danos às propriedades rurais. 
 
Essa medida visa, além de proteger os empregados, evitar a contaminação e disseminação do 
coronavírus entre produtores rurais e familiares, reduzindo a evolução da doença no estado. 
 
Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de vossas providências. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

 

 

Eng. Agr. EDUARDO MEDEIROS PIAZERA 
Diretor Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr. 
CARLOS MOISÉS DA SILVA 
DD. Governador do Estado de Santa Catarina 
Rod. SC 401 – Km 5, 4.600 – Saco Grande 
Cep: 88.032-900 - Florianópolis - SC 
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