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Começa nova etapa da luta por novo PCS na Epagri e Cidasc 
 

Nesta última 4ª feira (8/07), a Diretoria do SEAGRO 
esteve reunida com o Secretário Adjunto da 
Agricultura Airton Spies. Na pauta da reunião, os 
Planos de Carreira da Epagri e Cidasc.  Cumprindo 
cláusula do Acordo Coletivo assinado pelo SEAGRO, 
fomos informados que o Conselho de Política 
Financeira (CPF) apresentou para as empresas no dia 
30/06 nova proposta de Plano de Carreira concebida 
pelo Governo, denominada agora de Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS).  
  
Desde o dia 30/06 o SEAGRO vem realizando intensos contatos com dirigentes das empresas visando 
buscar informações sobre seu conteúdo. As empresas confirmaram o recebimento da proposta, mas 
ainda não haviam discutido o assunto e que, pelo menos por enquanto, não a entregariam ao 
sindicato. Na reunião com o Secretário Spies, este informou que ainda não tinha analisado o 
documento. Os dirigentes do SEAGRO comunicaram que tinham informações extraoficiais sobre 
alguns pontos da proposta, e que algumas questões necessitam ser revistas. Cobrado pelos dirigentes 
do SEAGRO, ficou acertado que na próxima semana o Secretário Spies vai reunir-se com as diretorias 
da Epagri e Cidasc para discutir e avaliar o conteúdo da proposta, ficando marcada uma nova reunião 
com o SEAGRO para o dia 27/07.  
 

Lembramos que conforme nosso ACT, as empresas agora tem até 15/09 para apresentarem 
alterações/adequações no PCCS proposto pelo CPF. Seguindo nossa estratégia definida 
anteriormente, estaremos acompanhando este processo junto às empresas e a Secretaria da 
Agricultura. Além disso, estamos dando continuidade às articulações políticas, visando que ao final 
tenhamos uma proposta de Plano de Carreira que, além de incorporar nosso salário mínimo 
profissional na tabela salarial, valorize a carreira dos profissionais da pesquisa, extensão rural e 
defesa agropecuária, bem como daqueles que dão suporte para estas atividades, e que seja também 
um instrumento que fortaleça as empresas. 
 

Além do presidente Vlademir Gazoni, participaram da reunião os diretores estaduais Eduardo 
Piazera,  Mateus Fraga  e Jorge Dotti Cesa, além do Diretor Regional de Caçador Sérgio Omar de 
Oliveira e o Diretor Regional Adjunto de Curitibanos Fernando José Felix. 



 

Presente e futuro da Cidasc também são discutidos na reunião 
 
Na reunião com o Secretário Spies a Diretoria do SEAGRO apresentou também sua preocupação com 
os problemas específicos enfrentados pelos colegas da Cidasc. Além da falta de profissionais e das 
preocupações idênticas aos colegas da Epagri quanto ao Plano de Carreira, foi enfatizada a falta de 
valorização da atividade de fiscalização, que envolve riscos e responsabilidades diferenciadas, bem 
como a discriminação pelo não reconhecimento, para efeitos de carreira profissional, da formação de 
mestres e doutores pela Cidasc. O Secretário Spies concordou com as ponderações feitas e ficou de 
levar os pontos levantados para a discussão sobre a proposta de PCCS.   
 

              
 

 

 



 


