EDITORIAL
Ninguém colhe o que não planta. Por isso, em 2022
vamos plantar amor, paz, tolerância, empatia,
felicidades, sucesso, amizades, igualdade, fraternidade
e liberdade. Com certeza, com isso plantado, nos
tornaremos pessoas melhores – e pessoas melhores
fazem um mundo melhor.
De nada adianta a chegada de um novo ano se
continuamos a fazer as mesmas coisas do ano velho.
Que tenhamos um ano realmente Novo, que só será
possível com mudanças de atitudes o que irá nos ajudar
na construção de um mundo melhor, igual e justo entre
os homens.
Que todos os seus familiares e entes queridos tenham
muita saúde e paz no ano que se inicia.
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CAMPANHA SALÁRIAL EMPRESAS PÚBLICAS
No dia 22 de dezembro recebemos oficialmente a
proposta do Governo do Estado, através da Secretária
da Agricultura, com a seguinte proposta: Reposição
Integral do INPC de maio de 2019 a abril de 2021. O que
significa a aplicação do índice de 10,24% sobre os
salários do mês de janeiro de 2022, repercutindo
também no vale alimentação. No entanto, sem
retroatividade, em razão da LC 173/20 (Lei da
Pandemia). Diante da oficialização da proposta, e por
não vermos contemplados clausulas negociadas com a
Secretária da Agricultura Pesca e Desenvolvimento

Rural, no dia 21 de dezembro, em reunião realizada
entre os sindicatos, foi decidido o seguinte: oficializar ao
Secretário o pedido de audiência para tratarmos destes
encaminhamentos. A assembleia para deliberação da
proposta final do ACT 2021/2022 fica, então, agendada
para o dia 14/01/2022, as 09:30 da manhã, de forma
virtual.
Portanto,
anotem a data,
a presença de
cada um é
fundamental.
CURSOS DE CAPACITAÇÃO
O SINTAGRI e a ATASC, em parceria com a UNITAGRI,
realizaram entre os dias 13 a 16 de novembro o Curso
de Formação de Líderes em Autoria e Tutoria de
Material Didático/Técnico para Cursos Ead, E-Books
e Mentoria. Sua finalidade foi capacitar profissionais
para produção de cursos nas áreas de nossa atuação.
Ainda em dezembro, no dia 13, recebemos Gustavo
Antonio Piazza, Gerente de Outorga e Controle de
Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Sustentável, para uma palestra sobre
OUTORGA E USO DA ÁGUA. Trata-se de um assunto
complexo, já que passamos anualmente por situação de
estiagem,
cabendo a nós,
profissionais,
orientação sobre
o uso racional
dos
recursos
hídricos.

Associe-se e torne ainda mais forte
nosso movimento:

www.tecnicoagricolasc.com.br

ENCONTO ESTADUAL DE LIDERANÇAS
O LXVIIX ENCONTRO ESTADUAL DE LIDERANÇAS
DO MOVIMENTO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
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CATARINENSES está marcado de forma presencial
para os dias 18 e 19 de fevereiro de 2022, tendo como
sede a cidade de Campos Novos. Nesta oportunidade,
serão realizadas nossas assembleias Ordinárias, com
apresentação dos relatórios financeiros das entidades,
relatórios das atividades realizadas durante o ano de
2021 pelas diretorias, bem como apresentação de
nossos planos de trabalhos para o ano de 2022.
O evento ocorrerá no Auditório do Bebber Hotel e terá
início às 13:30 horas, com a participação das diretorias
administrativa do SINTAGRI e da ATASC. O evento será
aberto a participação de todos os técnicos agrícolas do
estado de Santa Catarina.
Maiores informações podem ser obtidas na sede das
entidades, através do número (48) 98405-8382 ou e-mail
sintagri@tecnicoagricolasc.com.br.

Foi tratado com os profissionais questões referentes as
atividades desenvolvidas por eles junto a empresa e a
necessidade de participarem das nossas entidades.
Outro assunto levantado foi referente as questões
relacionadas
ao
exercício
profissional
e
a
obrigatoriedade de estarem com o registro no Conselho
em dia, sob pena de exercerem de forma ilegal a
profissão.
Recebemos, ainda, a visita do colega Carlos Dinarte
Coelho, ex-Presidente da ATABRASIL e do Sindicato
dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Coelho foi
uma das principais lideranças nacionais responsável
pela criação do conselho próprio.
CAMPANHA SALARIAL 2022/2023
A data base da categoria dos técnicos Agrícolas é 01 de
maio. Em respeito a esta data, o encaminhamento da
campanha salarial realizada anualmente tem início com
as assembleias de aprovação da Pauta de
Reivindicações.
No ano de 2022, faremos novamente as assembleias
trabalhista como sempre realizamos, de forma
presencial e nas diversas regiões do estado – o que não
foi possível em 2021 em razão da pandemia.
O início de roteiro será em 22 de fevereiro, encerrandose em 17 de março.
Acompanhem nossas redes sociais para datas, locais e
horários da realização das reuniões e venha se juntar a
nós. A assembleia de elaboração de pauta é o momento
de expor suas ideias e ajudar a construir o primeiro
passo de uma negociação trabalhista.
Não esqueça que a representatividade sindical dos
Técnicos Agrícolas é feita pelo SINTAGRI, mas requer
ajuda de todos.
PLANEJAMENTO 2022

REUNIÕES E VISITAS
No último dia 03 de dezembro, o Presidente do
SINTAGRI esteve reunido com os técnicos agrícolas que
atuam na Empresa Pamplona Alimentos, em Rio do Sul.

Diante da necessidade de se tornar pública e
transparente a administração de qualquer entidade
representativa, anualmente elaboramos o planejamento
das atividades a serem desenvolvidas pelas nossas
entidades.
Clicando
no
link
http://www.tecnicoagricolasc.com.br/wp-
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content/uploads/2021/12/Planejamento-2022.pdf você
terá acesso ao planejamento das ações a serem
desenvolvidas durante o ano de 2022.
ENSINO AGRÍCOLA
Em uma parceria da ATASC - Associação dos Técnicos
Agrícolas de Santa Catarina, SINTAGRI - Sindicato dos
Técnicos Agrícolas de Santa Catarina e do CONEA Conselho Estadual do Ensino Agrícola, foi realizada em
24/11/2021, a aplicação da Avaliação do CONEA aos
formandos dos seis Institutos Federais Catarinenses –
IFC’s, dos cinco CEDUP’s – Centros de Educação
Profissionalizantes e do Colégio Agrícola La Salle.
Esta avaliação é aplicada pelas entidades anualmente
desde o ano de 2000. Ela tem como finalidade saber o
nível de conhecimento dos formandos adquirido ao
longo de seus estudos nas instituições de ensino.
A avaliação é composta de 66 perguntas, previamente
produzidas por professores de todas as instituições de
ensino, e contempla as 22 competências trabalhadas
durante os três anos de formação dos futuros
profissionais.
Fruto deste trabalho e na busca constante da melhoria
do ensino agrícola
do estado, foi
produzido o livro ,
A
Proposta
Catarinense para
o Ensino Técnico
Agrícola no Brasil
que tem como
finalidade orientar
as instituições de ensino sobre suas grades curriculares
em consonância com a Legislação Profissional dos
Técnicos Agrícolas. Os interessados podem acessar o
livro através do link https://conea.com.br/noticia/livro-doconea/, onde ele está disponível para download.
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT foi
promulgada através do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º
DE MAIO DE 1943.

Desde
então
várias
alterações
ocorreram.
Recentemente, foram feitas mudanças que interferem
diretamente nas relações de trabalho entre empregado
e empregador.
Apenas de 2017 a 2021 foram onze alterações, mas
duas impactaram muito na vida de todos os
trabalhadores:
A primeira delas é a Lei 13.467, de 13.7.2017, que criou:
 A Modalidade de Tele Trabalho;
 Trabalho a Distância;
 Trabalho Intermitente;
 Terceirização;
 Oficialização do Banco de Horas;
 Livre Negociação (desobriga a correção
Anual). Ou seja, o ajuizamento de dissidio só
será instaurado com anuência do Empregador;
 Ações Judiciais promovida por empregado será
de sua inteira responsabilidade.
A segunda é a Lei nº 13.874, de 20.9.2019 - LEI DA
LIBERDADE ECONOMICA que também alterou a CLT e
dentre as mudanças está a possibilidade de redução de
trabalho com a consequente redução de salário.
Além disso, encontra-se no Câmara Federal proposta de
nova Alteração na CLT. Dentre as mudanças a serem
motivo de discussão, estão criar:
 Modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º
salário e FGTS;
 Outra modalidade de trabalho, sem carteira
assinada (Requip) e sem direitos trabalhistas e
previdenciários (trabalhador recebe uma bolsa e
vale-transporte);
 Programa de incentivo ao primeiro emprego
(Priore) para jovens e de estímulo à contratação
de maiores de 55 anos desempregados há mais
de 12 meses; Empregado recebe um bônus no
salário, mas seu FGTS é menor;
 Redução no pagamento de horas extras para
algumas
categorias
profissionais,
como
bancários, jornalistas e operadores de
telemarketing;
 Aumento no limite da jornada de trabalho de
mineiros;
 Fim do pagamento da Multa de 40% em caso de
demissão sem justa causa, dentre outras.
Segundo o DIEESE e de acordo com os dados Ministério
do trabalho, durante o ano de 2021 a grande maioria dos
Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho não
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A LOJA DE DEUS

conseguiram, através da livre negociação, a reposição
do índice oficial de inflação.

A cada ano que passa, as dificuldades encontradas para
avanços nas negociações trabalhistas tem se tornado
mais complicada. O momento é de união para que os
principais entraves nas negociações possam ser
superados.
FILIE-SE AS ENTIDADES NINGÉM SERÁ TÃO FORTE QUANTO
TODOS NÓS JUNTOS.

“Entrei e vi um Anjo no Balcão.
Maravilhado lhe disse:
Santo Anjo o que vendes?
Respondeu-me:
Todos os dons de DEUS.
Custa muito?
Não é tudo de Graça.
Contemplei a loja e vi:
Jarros e vidros de Fé,
Pacotes de Esperança,
Caixinhas de Salvação e Sabedoria.
Tomei coragem e pedi:
Por favor, quero muito Amor de Deus,
Todo perdão dele,
Vidro de Fé,
Bastante Felicidade e Salvação Eterna para mim
e minha Família.
Então o Anjo preparou um pequeno embrulho que
cabia na minha mão.
É possível tudo aqui?
O Anjo respondeu-me sorrindo:
Meu Querido Irmão na loja de Deus não
vendemos frutos, apenas Sementes”.
(Autor Desconhecido)

ACESSE:
http://www.tecnicoagricolasc.com.br/filiacao/
ou baixe nosso APP

FELIZ NATAL E UM ANO NOVO E MUITA PAZ,
ESPERANÇA, SAÚDE E FELICIDADES.

PlayStore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.direta.sintagri.atasc
LinkApple:https://apps.apple.com/br/app/sinta
gri-atasc/id1560344404.
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