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Apesar da indignação, sindicatos assinam proposta aprovada
A pior proposta dos últimos 10 anos foi aprovada pelos servidores da agricultura
com mais de 30% de rejeição e com cinco regiões reprovando a proposta
A tarde de ontem, 20 de junho, além
de
ter
sido
marcada
por
manifestações em todo o estado, foi
marcada também pela assinatura do
acordo coletivo 2013/2014. Após
uma convocação relâmpago por
parte da Secretaria de Agricultura, os
sindicatos que representam os
engenheiros agrônomos (SEAGRO),
médicos veterinários (Simvet) e mais
seis categorias na Epagri e Cidasc assinaram o Acordo Coletivo de Trabalho na
Secretaria de Agricultura em Florianópolis. A proposta, considerada a pior dos
últimos 10 anos, só foi aceita pelas assembleias regionais em função da pressão
inflacionária que se acumula a cada mês em que se estende a negociação (data
base 1º de maio) e pela ameaça de demissões em 2014.
No ato da assinatura, o SEAGRO, representado por seu presidente Vlademir
Gazoni e diretor financeiro Léo Kroth, juntamente com os demais sindicatos
parceiros... deixaram registrada a indignação dos trabalhadores contra o descaso e
ameaças do Governo. Em anos anteriores, o fôlego e a paciência dos
trabalhadores foi maior, uma vez que as negociações estenderam-se até o final do
ano. Após a ameaça, por parte do governo, da exclusão da cláusula de
estabilidade, foi articulada uma manifestação em frente à FIESC, em Florianópolis,
para o dia 17 de junho, quando ocorreria um evento com representantes e
consulares do Governo do Japão sobre a exportação de carne suína. Informado da
manifestação, o governo voltou atrás e reavaliou a proposta dos sindicatos
envolvidos, apresentando uma nova proposta garantindo a cláusula de garantia de
emprego até 2015. Para essa ação, contamos com o envolvimento das entidades
representativas da área privada do agronegócio catarinense, que sentiram-se
ameaçadas com as manifestações previstas. A reviravolta mostrou mais uma vez
que o Governo só reage quando coagido.
Além de outros retrocessos, a proposta final só reajusta os salários pelo INPC
(7,16%), aumento do vale alimentação em R$ 1,00 e concede garantia de emprego
até 30 de abril de 2015. O SEAGRO vem denunciando uma previsão de apagão

tecnológico em 10 anos na agropecuária catarinense e a forma amadora e
irresponsável como o Governo vem brincando com o status sanitário de Santa
Catarina. Recentemente fomos à mídia alertar a categoria e a sociedade em geral
para mais um possível sucateamento da máquina com a possibilidade de futuras
demissões, uma vez que o governo contratou a Consultoria Ronald Berger (a
mesma que já atua na Secretaria da Saúde e atuou em Furnas), famosa por
apontar em seus relatórios, a necessidade de corte de pessoal e o enxugamento
da máquina pública, na linha neoliberal de estado mínimo. Fica a pergunta: Até
quando seremos marionetes na mão de um Governo que usa o poder para tentar
privatizar o Estado?
Está na hora do setor privado e suas entidades representativas denunciarem com
mais veemência o desmonte dos serviços públicos da agricultura catarinense. E
também está na hora da nossa classe fazer valer a sua força, por meio do apoio da
sociedade civil, para que juntos lutemos pela nossa valorização, pois hoje lutamos
pela categoria, e se nada for feito, estaremos cada vez mais sem apoio e a
comunidade é quem sentirá os reflexos com o descaso que hoje enfrentamos em
nosso dia a dia.

