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Carta Circular SINTAGRI n.º 002/2016                              

                                                                 Florianópolis, 28 de janeiro de 2016. 

 

 

ÀÀSS  

LLIIDDEERRAANNÇÇAASS  DDOO  MMOOVVIIMMEENNTTOO  DDOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  AAGGRRÍÍCCOOLLAASS    CCAATTAARRIINNEENNSSEESS  
Assunto: Campanha Sa larial  2016/2017 

 

 

Companheiros, 

 

Encaminhamos em anexo EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016( Empresas 

Publicas) e 002/2016 (Empresas Privadas) referente as assembleias regionais para 

elaboração e aprovação da pauta de reivindicações,  buscando as negociações trabalhistas 

2016/2017 com as empresas públicas e privadas. Estamos encaminhando nossa campanha 

nas empresas publicas em conjunto com a SAESC e com o SINTEC. 

A mobilização e a responsabilidade do convite dos profissionais, são da 

Diretoria de nossas entidades, de nossos Diretores Regionais , dos Presidentes de Núcleos e 

de nossos colaboradores . 

               Todos os profissionais   associados  ou não  que tenham ligação com os 

seguimentos das  agroindústrias de carnes e derivados, agroindústrias de laticínios  

nas cooperativas agropecuárias sediadas no estado de Santa Catarina , empresas que 

exploram a fruticultura e empresas rurais de pessoas físicas ou jurídicas no estado 

de Santa Catarina representadas pelos  respectivos sindicatos rurais e FAESC, casas 

comerciais que atuam na revenda ou serviços agropecuários no Estado de Santa 

Catarina representadas pela FECOMERCIO ,profissionais que atuam nos conselhos 

profissionais regionais e profissionais que atuam nas empresas fumageiras, estes 

para a assembleia das empresas privadas, e para as empresas publicas todos os 

funcionários da EPAGRI e CIDASC  também devem ser convidados a participar das 

Assembleias. 

 Como forma de abrangermos o máximo de regiões possíveis e para que 

possamos solicitar as liberações dos funcionários da EPAGRI e CIDASC para as participações 

por região ,  estas acontecerão da seguinte forma: Assembleia de Urussanga participam as 

regionais de Araranguá, Criciúma e Tubarão; Canoinhas e Mafra;  Itajaí e Blumenau; São 

Francisco do Sul , Joinville e Jaraguá do Sul; Chapecó, Palmitos e Concórdia; São Miguel do 

Oeste e Maravilha; e São Lourenço do Oeste; Joaçaba e Campos Novos; Videira e Caçador. 

Os colegas da EPAGRI e da CIDASC devem convidar também os administradores 

e técnicos industriais de suas regiões para participarem em conjunto já que estamos 

irmanados na campanha salarial, as liberações serão encaminhadas as empresas 

contemplando também este profissionais. 
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Esperamos fazer o melhor em cada reunião, para isso nossa assessoria jurídica  

( Dr. Silvio) estará nos acompanhando para abordarmos assuntos como correção do FGTS, 

Responsabilidade Técnica, Aposentadorias, Insalubridade, PCCS das empresas publicas 

dentre outros assuntos de interesse da categoria. 

 Solicitamos o maior empenho possível de cada um de nossos representantes na 

divulgação do calendário através de afixação de cópias do mesmo, nos locais de trabalho e 

circulação dos interessados, ou seja, dos técnicos agrícolas. 

 

Como sempre fizemos as despesas com transporte desde que solidárias e com 

alimentação se for o caso, serão indenizadas pelas entidades sindicais. 

Juntamos a este material copia dos associados de cada região com nome, 

telefone e e-mail para que facilite a comunicação entre nossos diretores e os técnicos de 

cada região. 

É importante lembrar que a representatividade e a discussão são pontos fortes 

em cada negociação, para que possamos ter fundamento nas argumentações para 

reivindicarmos, principalmente este ano em razão  das dificuldades que encontraremos, 

precisamos estar mobilizados e ter participação expressiva dos colegas nas assembleias, este 

sucesso do número de participantes em cada região será fruto da mobilização de cada um, 

portanto companheiros, vamos a LUTA, pois só assim faremos valer nossos direitos. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

Téc. Agric. Antonio Tiago da Silva 

P R E S I D E N T E 


