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Dirigentes da agricultura se curvam aos limites do CPF 
Assembleias regionais aprovam pauta. Em reuniões com sindicatos dirigentes da agricultura 

deixam claro o descaso do Governo com os profissionais e com a sociedade 
 

O SEAGRO-SC teve em menos de uma semana duas reuniões com dirigentes da Secretaria da 
Agricultura, Epagri e Cidasc para dar início às negociações para os Acordos Coletivos 2014/2015. A 
primeira, realizada no dia 27 de março, com a presença do secretário João Rodrigues, do adjunto 
Spies e do diretor Valdo da Cidasc, quando estes dirigentes ficaram de verificar junto ao CPF qual a 
situação da proposta de Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS) encaminhado pela Cidasc em 
julho de 2013. Sobre o Plano de Cargos e Salários (PCS) da Epagri, a Secretaria não tinha informação 
sobre o andamento. O presidente do SEAGRO, Vlademir Gazoni, informou aos dirigentes e demais 
sindicatos presentes que, depois de sucessivos descumprimentos de prazos para apresentar proposta 
de PCS, e depois de ter notificado a Epagri, a empresa estava sendo acionada judicialmente por 
descumprimento de cláusula de Acordo Coletivo. 

 
Já nesta semana, dia 01 de abril, foi 
realizada uma nova reunião na Secretaria da 
Agricultura, desta vez apenas com o 
secretário adjunto Spies pela Secretaria, 
com diretor Valdo da Cidasc e também com 
o presidente Hessmann da Epagri. Além do 

SEAGRO, estavam presentes quase todos os demais sindicatos. Sobre o PECS da Cidasc, o diretor 
Valdo disse que o secretário do CPF, Aginolfo José Nau Júnior, informou que a proposta de novo 
Plano de Carreira apresentada pela Cidasc está sendo analisada no conjunto de mudanças propostas 
pela consultoria da Roland Berger e que não existe prazo para conclusão deste trabalho, mas que já 
existe a determinação para uma futura implantação de um novo Plano de Carreira para corrigir 
distorções existentes.  
 

Inércia na Epagri atrasa avanços nos PCS’s 
Indagado por Spies sobre a situação na Epagri, e para surpresa de todos, o presidente Hessmann 
respondeu que a Epagri não havia encaminhado nenhuma proposta de revisão ou de novo PCS por 
que o CPF teria informado reiteradamente que só aceitaria uma proposta sem impacto financeiro. 
Contrapondo a fala do presidente da Epagri, o diretor Valdo disse que para a Cidasc o CPF sempre se 
manifestou autorizando a apresentar uma proposta de novo PCS que atendesse as necessidades da 
empresa, tanto é que a Cidasc contratou uma assessoria para construir uma proposta consistente, 
cujo resultado implica num novo desenho das carreiras com um impacto de 30% na atual tabela. 
 
O diretor da Cidasc disse ainda que se já existisse uma proposta da Epagri no CPF, ficaria bem mais 
fácil a aprovação das propostas, pois a política do Governo não pode ser diferenciada entre as duas 
empresas. Pressionado, o presidente Hessmann afirmou que um novo PCS é mais importante para a 
Cidasc, pois 80% do que está previsto na proposta da Cidasc já existe no PCS atual da Epagri. 
Questionado e pressionado pelos dirigentes sindicais de por que não utilizou os relatórios da 
Comissão do PCS para elaborar uma proposta que corrigisse as distorções apresentadas, o presidente 
da Epagri informou que discordava dos que o estavam questionando, mas que se o problema era 



esse, em uma semana ele apresentaria a proposta de PCS da Epagri, o que causou preocupação ainda 
maior entre os presentes. “O relatório está pronto desde agosto e só agora, em uma semana, o 
presidente diz que vai apresentar uma proposta?”, questionou o diretor de comunicação e imprensa 
do SEAGRO, Jorge Dotti Cesa. 
 

CPF impõe limites para atrasar negociações 
Durante a reunião o Secretário Adjunto Spies confirmou o que já se sabia: o CPF nem analisou as 
Pautas e já definiu de forma autoritária e burocrática os mesmos limites impostos inicialmente em 
2013: reposição salarial apenas pelo INPC, não serão admitidas cláusulas novas, renovação das 
cláusulas sociais sem alteração, com exceção da cláusula que trata da garantia de emprego, e fica 
vedada a utilização do salário mínimo como indexador de qualquer cláusula.  
 
Lembrou ainda que a partir de 4 de abril a legislação eleitoral impede qualquer tipo de reajuste 
salarial acima do índice de inflação. Através do presidente Gazoni, o SEAGRO deixou claro que a 
discussão sobre garantia de emprego já foi feita em 2013 e que não será admitida qualquer tentativa 
de desviar o foco das prioridades na Campanha Salarial utilizando-se de restrições à garantia de 
emprego. Além disso, o SEAGRO não abre mão das demais cláusulas prioritárias e, em especial, do 
compromisso formal de retomada das carreiras através da implantação de novos Planos de Carreiras. 
O secretário Adjunto comprometeu-se em unificar e fazer um estudo das pautas de reivindicações de 
todos os sindicatos até 15 de abril para então ser encaminhada para o CPF. 
 

Assembleias regionais aprovaram pauta final de reivindicações 
Com mais de 300 participantes, as 22 assembleias regionais 
do SEAGRO realizadas dia 31 de março aprovaram a versão 
final da pauta de reivindicações para as empresas públicas 
vinculadas a Secretaria da Agricultura (Epagri e Cidasc) e 
para Ceasa. Na ocasião, todas as cláusulas foram aprovadas 
e, na única com duas opções de redação, ficou aprovada a 
solicitação de 90 dias de Licença Especial. 

 
A pré-pauta já havia sido profundamente discutida nos macroencontros regionais de dirigentes do 
sindicado - realizados nos dias 25 a 27 de fevereiro, em assembleias de pré-pauta – 10 de março, e no 
Conselho Deliberativo, 18 e 19 de março. Segundo o presidente Vlademir Gazoni, “fizemos várias 
reuniões preparatórias para chegar à mesa de negociação com o Governo com um discurso unificado, 
como maior número possível de argumentos e com a categoria mobilizada, visando melhores 
resultados”.  
 
As pautas já foram protocoladas e ficou também definido que se as negociações não avançarem até a 
data base, ou seja, 01 de maio, a categoria iniciará mobilizações na primeira quinzena de maio. O 
foco nesta negociação da campanha salarial é a valorização da carreira, uma discussão que já vem se 
arrastando há alguns anos, e que o governo não vem cumprindo seu papel e o acordado. Para se ter 
uma ideia, neste último concurso da Epagri, os aprovados  entram na empresa sem perspectivas de 
avanço real de salários nos próximos 20 ou 30 anos. E isso é resultado do achatamento da carreira, da 
falta de investimento e da desvalorização do profissional pelo Governo do Estado, com a conivência 
da Secretaria da Agricultura e das empresas nos últimos anos. A categoria exige a recomposição da 
carreira para a retenção nas empresas dos melhores profissionais da pesquisa, da extensão rural e da 
defesa sanitária, visando a manutenção dos índices de excelência da agropecuária catarinense em 
relação ao restante do país. 
 

 


