
 

 

Boletim nº 16/2014 - 19 de setembro de 2014 

Assembleia em Florianópolis com mais de 200 participantes rejeita 

nova proposta do Governo e decide iniciar paralisação geral dia 29/09 
 

Na maior mobilização dos profissionais da agricultura dos últimos 

tempos, mais de 200 engenheiros agrônomos e médicos 

veterinários da Epagri e Cidasc vieram de todo estado para 

Florianópolis e, em Assembleia Geral Estadual na manhã da 

última 4ª feira (17/09), rejeitaram por grande maioria a nova 

proposta do Governo para o Acordo Coletivo, que apenas avança 

na garantia de emprego. Porém, não muda nada em relação às 

garantias quanto a revisão e implantação do PCS em 2015. A votação foi realizada após inúmeros 

esclarecimentos feitos pelos dirigentes sindicais e pela assessoria jurídica do SEAGRO. 

Decidiram, ainda, também por grande maioria, iniciar no dia 29/09 uma paralisação em todo estado, para 

sensibilizar a sociedade quanto ao descaso do Governo do Estado. Foi também deliberado convocar todos 

para Assembleias Regionais no dia seguinte, 30/09, quando será decidido sobre a continuidade ou não da 

paralisação, bem como poderá ser apreciada uma eventual nova proposta do Governo, que avance no 

sentido de garantir a retomada das carreiras com um novo PCS a partir de 2015. Além do SEAGRO e SIMVET, 

aconteceram em conjunto as assembleias do Senge e Sindecon, que também rejeitaram a proposta. 

Manifestação de rua deu visibilidade e repercutiu na mídia 

Após rejeitarem a proposta e deliberarem pela paralisação geral 

dia 29/09, os participantes da assembleia, vestidos com as 

camisetas pretas e usando os adesivos da campanha “SOS 

Agricultura/EU LUTO PLANO DE CARREIRA”, fizeram caminhadas 

entre a Cidasc, Epagri e Secretaria da Agricultura, bloqueando  

por alguns minutos o trânsito, com faixas, carro de som e 

palavras de ordem.  

Na Cidasc, os manifestantes foram impedidos de entrar, tendo a segurança recebido ordens de passar o 

cadeado em todos os portões. A Diretoria da Cidasc aceitava receber em seus gabinetes apenas os 

presidentes dos sindicatos, o que não foi aceito pelos manifestantes. Na Epagri, houve uma resistência inicial 

da segurança, mas os dirigentes sindicais conduziram os manifestantes para a área interna, onde 

posteriormente o presidente Hessmann recebeu todos nas escadarias da sede.  

 



Na Secretaria da Agricultura, não houve resistência e o 

Secretário Spies recebeu os manifestantes no pátio da 

Secretaria, insistindo apenas com as alegadas restrições 

legais para novos avanços. Tomando conhecimento da 

rejeição, colocou-se a disposição para voltar a negociar, 

embora não veja como evoluir na questão do PCS. 

Registramos também nosso repúdio por terem retirado as 

faixas colocadas na Secretaria, na Epagri e Cidasc. Uma das 

faixas dizia “Quem não respeita o trabalhador, também não respeita o eleitor”. A manifestação teve 

cobertura de redes de televisão, jornais e sites jornalísticos. 

Conclamamos a todos para que busquem mais informações com os colegas que estiveram presentes em 

Florianópolis e que se mobilizem para a paralisação geral do dia 29/09. Cada Diretoria Regional do SEAGRO 

e SIMVET deve organizar o movimento em sua região, devendo as concentrações ocorrerem nas cidades 

polos de cada região. Só com muita luta e união de todos conseguiremos continuar avançando rumo ao 

nosso maior objetivo que é termos de volta nossas carreiras em um Plano de Carreira de verdade, única 

forma de efetivo fortalecimento da pesquisa agropecuária, extensão rural e defesa sanitária animal e vegetal. 

Lembrete:  Toda segunda-feira – Eu Luto Plano de Carreira 

 

Lembramos que enquanto não conseguirmos garantir a implantação do PCS, toda 

segunda-feira é dia de manifestação silenciosa com nossas camisetas  da campanha “EU 

LUTO - PLANO DE CARREIRA”. E dia 29/09 paralisação geral. 

 

 

 

 


