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Proposta inicial de PCCS é recebida com frustração pela categoria 
 

Encerradas as oito assembleias macrorregionais em todo os 
estado, engenheiros agrônomos e médicos veterinário 
consolidaram por unanimidade a posição de 
descontentamento com a proposta de PCCS apresentada 
pelo Governo para implantação pela Cidasc e Epagri. Foram 
quase 400 profissionais da pesquisa, da extensão e da 
defesa agropecuária que não se sentiram contemplados 
pelo Governo do Estado e pela Secretaria da Agricultura no 
Plano de Carreira apresentado.  Deliberaram também pela 
realização de campanha de mídia denunciando a situação, 

bem como o indicativo da possibilidade de mobilização estadual concentrada. Infelizmente o Governo do 
Estado, representado pela Secretaria de Estado da Agricultura e suas empresas vinculadas Epagri e Cidasc, até 
o momento não discutiu com os trabalhadores nada sobre a proposta de Plano de Carreira, Cargos e Salários 
(PCCS), transparência esta que é um dos pilares para o sucesso na implantação de qualquer Plano de Carreira. 
A iniciativa da realização destas macrorregionais foi avaliada como muito positiva pela categoria. 
 
Com quase 10 anos de atraso, a proposta reconhece o salário mínimo profissional (SMP) da categoria na tabela 
salarial, mas os avanços praticamente param por aí. A incorporação do adicional do SMP na tabela não causa 
nenhum impacto financeiro para o Governo e nem aumenta a remuneração atual de mais de 60% dos colegas. 
O adicional de pós-graduação também seria incorporado ao salário, com riscos de corrosão ao longo dos anos. 
Além disso, o acesso a mestrado e doutorado é dificultado ou impedido, num retrocesso em relação a  
valorização do conhecimento, em especial na Cidasc.  
 
As diferenças entre as propostas da Cidasc e Epagri são outro absurdo, configurando uma clara discriminação 
com os colegas da Cidasc.  Enfim, pela proposta que está sendo paulatinamente apresentada, os engenheiros 
agrônomos, médicos veterinários e outros profissionais continuariam sem uma carreira de fato nas duas 
empresas. 
 

Descaso da Secretaria da Agricultura e do CPF 

 
Neste meio tempo, a Diretoria do SEAGRO-SC continuou 
articulando politicamente e tendo diversas reuniões com as 
empresas e com a Secretaria da Agricultura. Infelizmente o 
descaso maior do Governo começa na própria Secretaria, 
onde o Secretário Sopelsa recebeu no dia 16/11 o SEAGRO-
SC na recepção e depois se quer compareceu na sala de 
reuniões, designando o Adjunto Spies para mais uma 
reunião improdutiva. Na oportunidade o Deputado Zé 
Milton encontrava-se na Secretaria e acompanhou parte da 
reunião. 

 
 



Nestes últimos contatos as informações são cada vez mais imprecisas sobre as eventuais alterações que o 
Governo estaria fazendo na nova redação de alguns pontos que seria apresentada até 30/11. Não resta dúvida 
que a nossa articulação e posição tirada nas assembleias macrorregionais terão  alguma influência no 
documento final da nova proposta do Governo, o que no entanto não nos garante os avanços desejados.  
  
Embora a implantação de um Plano de Carreira seja prerrogativa do empregador, o SEAGRO, lamenta e 
repudia a forma como este PCCS está sendo proposto, alertando para os riscos que os serviços de pesquisa, 
extensão e defesa agropecuária sofrem com a instabilidade interna que será gerada nas duas empresas. 
Exigimos um PLANO DE CARREIRA DE VERDADE. 
 
Para dar conhecimento público a estes fatos, o SEAGRO e o SIMVET iniciaram semana passada uma campanha 
com outdoors em Florianópolis e na mídia na imprensa estadual, sendo que nesta semana estamos com spots 
na rádio CBN, com a campanha QUEREMOS UM PLANO DE CARREIRA DE VERDADE. Ouça a mensagem 
disponível no menu de vídeo no site do Seagro. 
 

 
Como as informações verbais repassadas pelo CPF e pelas as empresas são conflitantes e mudam a cada 

reunião, ficaremos aguardando a publicação da nova versão para novas avaliações, o que deve acontecer 
nos próximos dias. 

 

 
Outdoors 

   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHKhYYNIyvc
https://www.youtube.com/watch?v=IHKhYYNIyvc


 


