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Empresas apresentam PCCS aprovado pelo CPF
A Epagri e a Cidasc deram conhecimento interno aos seus trabalhadores dos novos Planos de Cargos, Carreiras
e Salários (PCCS), aprovados pelo Conselho de Política Financeira - CPF, conforme resolução publicada no
Diário Oficial. Embora não tenham sido enviados aos sindicatos, tomamos conhecimento dos documentos
através dos nossos dirigentes.
A Diretoria do SEAGRO-SC, a partir disto, está fazendo análises mais precisas, em conjunto com a assessoria
jurídica, para que na reunião do Conselho Deliberativo dos dias 10 e 11/12 possamos discutir mais
criteriosamente todo o assunto e dar os encaminhamentos mais apropriados a respeito, para todos os
associados do Seagro e juntos às Empresas, Secretaria da Agricultura, CPF e demais tratativas a serem
deliberadas.
Numa análise inicial, vários pontos que reivindicamos não foram atendidos, fazendo com que continuemos, a
princípio, entendendo que não é o Plano de Carreira de verdade que queremos e que os profissionais
merecem. O Governo do Estado demonstra, mais uma vez, que não valoriza o Serviço Público Agrícola
(pesquisa, extensão e defesa agropecuária) e, em consequência, a agropecuária catarinense. No entanto, a
deliberação de migração ou não para o novo Plano é uma decisão individual.
Migração para novo PCCS
Não podemos negar, também, que em alguns aspectos as propostas
apresentam avanços em relação ao PCS vigente, mais para uns e menos para
outros. Por isso, também, desde o começo a posição do SEAGRO-SC não era e
não será de orientar pela adesão ou não ao novo Plano, pois esta é uma análise
e uma decisão individual. A posição do SEAGRO-SC sempre foi e será de defesa
das posições tiradas nos últimos anos e que nos levariam a um Plano de
Carreira de verdade. Lutamos incansavelmente nos últimos meses para avançar
nesta direção, mesmo enfrentando posições insensíveis do Governo do Estado
e um cenário econômico desfavorável.
Infelizmente, a proposta apresentada não atende satisfatoriamente a todas
estas questões, mas a posição de migrar ou não deve ser de cada um, comparando sua situação e perspectivas
no atual Plano com as possibilidades e avanços do novo plano. Destacamos que um dos pontos alterados no
plano apresentado, em função da posição do SEAGRO, foi a não obrigatoriedade de migração, o que por si só
preserva a decisão individual de cada um.
Novos encaminhamentos serão tomados na reunião do Conselho Deliberativo nos dias 10 e 11/12, sendo em
seguida repassados para toda a categoria. Sugerimos que os colegas procurem os dirigentes regionais do
SEAGRO para repassar questões que queiram que sejam discutidas no Conselho Deliberativo a respeito do
assunto.
Independente de qualquer avaliação e desdobramentos em relação aos PCCS, nossa luta é constante e
continua neste final de 2015, já vislumbrando um 2016 de muitos desafios.

