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EDITORIAL 

 

Quando se fala em associação, sindicato, cooperativa ou 

qualquer outra entidade que congrega pessoas, 

estamos falando de trabalho coletivo para alcançar 

objetivos traçados, que tem como finalidade os 

benefícios a todos que participam, sejam eles 

comunidades, profissionais, alunos, produtores, enfim 

daqueles que, por necessidade, entendem que a melhor 

forma de resolver e encaminhar soluções a seus 

problemas e estarem unidos na defesa da coletividade. 

Assim tem sido com a Associação dos Técnicos 

Agrícolas de Santa Catarina, entidade fundada pelos 

Técnicos Agrícolas do Estado no ano de 1977 e pelo 

Sindicatos dos Técnicos Agrícolas de Sana Catarina em 

1987. 

Ambas trabalham visando o Pleno exercício Profissional, 

com salários dignos e condições de trabalho capazes de 

garantir aos profissionais segurança no 

desenvolvimento de seu trabalho diário.  

Quando se trabalha pelo coletivo, o benefício recebido 

também premia quem o faz já que também fazer parte 

do grupo. 

 

“NINGUEM É MAIS FORTE DO QUE TODOS NÓS 

JUNTOS” 

 

VOCE AINDA NÃO BAIXOU O APLICATIVO DO 

SINTAGRI-SC E ATASC? 

BAIXE E FILIE-SE . 

CLIQUE AQUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANHA SALÁRIAL 2022/2023 . 

 

Durante os meses de maço abril e maio, as entidades 

dedicaram maior parte de seu tempo nas negociações 

coletivas de trabalho. As negociações foram intensas 

tanta com as empresas públicas, quanto com o setor 

privado, o que exigiu, paciência, habilidade e 

manifestações, por parte das entidades e trabalhadores. 

Após o período de negociações mais intensas no   

durante o mês de junho o SINTAGRI acabou por assinar 

os Acordos e Convenções Coletivas de trabalho com os 

diversos seguimentos ficando assim estabelecido: 

OCESC- Correção de 12,47% sobre os Salários de abril 

de 2022, aplicados também sobre o salário efetivação, 

renovação das demais clausulas, sendo que a questão 

referente a quilometragem o SINTAGRI tratará 

diretamente com cada Cooperativa.  

FAESC- Correção de 12,47% sobre os Salários de abril 

de 2022, aplicados também sobre o salário efetivação, 

renovação das demais clausulas. 

SINDICARNES – A Correção Salarial ficou atrelada a 

categoria preponderante, como a data base da categoria 

preponderante e 01 de junho, as correções salariais 

acordadas devem ser pagas retroativas a 01 de maio 

que é a data base dos Técnicos Agrícolas. Se o índice 

aplicado for o INPC de abril a correção deve ficar em 

12,47% e se for a de maio este índice é de 11,9%. O 

Salário Efetivação foi corrigido em 12,47% e as demais 

clausulas renovadas na integra. 

SINDILEITE- Correção de 10,47% sobre os Salários de 

abril de 2022, aplicados também sobre o salário 

efetivação, renovação das demais clausulas, e vale 

alimentação de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais). 

E a situação da quilometragem será tratada diretamente 

com as empresas. 

EMPRESAS PUBLICAS- Correção salarial de 12,47% 

sobre os salários de abril de 2022, renovação integral 

das demais clausulas e correção do vale alimentação e 

da tabela salarial do Plano de Cargos Carreiras e 

Salários também em 12,47%. Os acordos assinados 

podem ser acessados através do    portal dos Técnicos 

Agrícolas de Santa Catarina. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.direta.sintagri.atasc
http://www.tecnicoagricolasc.com.br/acordos/
http://www.tecnicoagricolasc.com.br/acordos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.direta.sintagri.atasc
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO. 

 

Em  parceria  com   a UNITAGRI, o SINTAGRI e a 

ATASC , promoverão  Cursos de capacitação e 

treinamento, aos 

profissionais  

técnicos agrícolas. O 

primeiro dele deve 

abordar  o plano 

safra 2022/2023 

lançado dia 

29/06/2022, onde haverá necessidade de capacitação 

para a Elaboração  por parte dos profissionais  dos 

devidos projetos de credito tanto para custeio quanto 

para investimentos.  Dentro de  nossa  programação 

deveremos realizar a partir do mês de agosto os 

seguintes cursos de Capacitação. 

1. Curso Elaboração Projetos de Credito;  

2. Curso de Uso das Fermentas do GOOGLE no 

desenvolvimento de atividades Técnicas; 

3. Curso de Meliponicultura; 

4. Curso sobre Uso de Defensivos Agrícolas. 

5. Curso sobre a NR 33.  

Dentro dos critérios que sempre usamos e como forma 

de valorização dos associados e cooperados do 

SINTAGRI, ATASC e UNITAGRI a inscrições dos cursos 

serão gratuitas.  

Caso haja necessidade de capacitação especifica, 

solicitamos aos colegas que nos informem a 

necessidade , e dentro das possibilidades estaremos 

providenciado pessoas capacitadas para  ministrar o que 

for de interesse dos profissionais. 

 

ENCONTRO ESTADUAL DE LIDERANÇAS. 

 

Como praxe nossas entidades realizam dois encontros 

estaduais de forma presencial por ano. Nos anos de 

2020 e 2021 por motivo da pandemia e em razão da 

legislação nossos encontros foram realizados de forma 

virtual através do Google Meet. 

Sabemos da importância dos encontros presencias, pois 

é neles que sentimos o calor humano e podemos tratar 

dos assuntos olho no olho. 

 

Portanto solicito aos Dirigentes do SINTAGRI e da 

ATASC , Presidentes de Núcleos Regionais e Diretores 

Regionais do SINTAGRI que  reservarem a data de 26 

e 27 de agosto de 2022 para nosso  LXX ENCONTRO 

ESTADUAL DE LIDERANÇAS de forma presencial. 

Será necessário que os colegas lotem o carro, pois com 

o preço do combustível alto precisamos nos mobilizar 

para reduzir os custos de transporte. 

 

 

 ATASC COMPLETA MAIS UM ANO . 

 

A Associação dos Técnicos 

Agrícolas de Santa Catarina- 

ATASC, fundada em 24 de julho de 

1977 na cidade de  Chapecó/SC, 

com registro no  Cartório de Primeiro 

Oficio da comarca de Chapeco sob o número 421 datado 

de 02 de setembro de 1977, declarada de utilidade 

pública através  da Lei 6.685 de 13 de novembro de 

1985, é uma instituição de caráter técnico-científico-

político-social e cultural, com a finalidade de desenvolver 

atividades de apoio e defesa do exercício profissional 

dos Técnicos Agrícolas do Estado de Santa Catarina 

como pessoa jurídica de direito privado, sua  sede e foro 

hoje encontra-se em Florianópolis e a atuação no estado 

se dá por meio de sua Diretoria Executiva  e através  do 

núcleos regionais cobrindo todo o território Catarinense. 

Neste momento o Agricolino parabeniza a ATASC pelos 

seus 45 anos de fundação e pelos relevantes serviços 

prestados aos Técnicos Agrícolas Catarinenses e 

Brasileiros e aos setor agropecuário 

 

PLANO SAFRA 2022/2023. 

 

 No dia 29 de junho foi 

apresentado pelo Governo 

Federal o Plano Safra 2022/2023, 

com as linhas gerais para 

financiamento da próxima safra. 

São valores significativos a serem 

investidos nos mais diversos  

 



 
 
 

SINTAGRI- ATASC – Rua Felipe Schimdt,390- Sala 1309- Centro   - Florianópolis –SC 
WWW. TécnicoAgrícolasc.com.br – Fone – 48-3223-5870 

 

Publicação Trimestral do SINTAGRI/ATASC  -   Abril/Maio/Junho 2022 

 

setores agropecuários brasileiros tanto para custeio 

quanto para investimentos. 

As taxas de juros são atrativas, frente ao cenário 

econômico mundial e com os valores investidos com 

certeza o Brasil continuará a dar sua importante parcela 

para resolver o problema da fome no mundo. 

Quer saber mais clique aqui.  

 

ENCONTRO TÉCNICOS AGRÍCOLAS POR 

SEGMENTO . 

 

Nas discursões de nossas pautas trabalhistas deste ano 

diversas demandas foram apresentadas onde a grande 

maioria trata de especificidades de cada segmento, 

empresa ou cooperativa, o que muitas vezes se torna 

difícil discutir pela participação de todos os segmentos 

na mesma reunião.   

Temos assuntos como insalubridade, descumprimento 

de Acordo, quilometragem, uso de equipamentos 

pessoais a serviço da empresa, tratamento diferenciado 

no caso de uso e  acidente de veículo, uso de 

equipamentos individuais de proteção, uso de recursos 

próprios para pagamento de despesas que são de 

responsabilidade das empresas, dentre outros. 

Para facilitar o entendimento e os encaminhamentos a 

serem dados pelo SINTAGRI, na solução dos 

problemas, vamos elaborar um calendário de reuniões 

com os trabalhadores de cada empresa ou cooperativa, 

portanto os que tem interesse de participarem das 

discursões e encaminhamentos que acompanhem nos 

grupos de WhatsApp que em breve estaremos fazendo 

consulta sobre  data e hora para a realização dos 

encontros.   

 

F I N T A –B R 

FEDERAÇÃO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO 

BRASIL ELEGE NOVA DIRETORIA. 

 

Aconteceu no último dia   de 06 de maio de 2022 a 

eleição da nova  diretoria da FEDERAÇÃO DOS 

TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO BRASIL - FINTA- BR , 

entidade sindical de segundo grau que representa os  

 

Técnicos Agrícolas do Brasil através 

de suas entidades filiadas. 

A composição da chapa Única foi 

fruto de concordância de todas as 

entidades sindicais e ficou assim 

constituída: 

Presidente – Vitorio Alves Freitas - MG 

Diretor geral – Iosmar Luiz Mansk – ES 

Diretor de Administração e Finanças – Felipe 

Rodrigues Ávila - MG 

Diretor de Articulação Parlamentar e Relações 

Institucionais, - Luis André de Araújo Sasso - RS 

Diretor de Relações e Formação Sindical- Antonio 

Tiago da Silva- SC 

Diretor de Imprensa e Divulgação- Antonio 

Jeronimo Filho- PI 

Diretor Assuntos Jurídicos - Dirceu José Boniatti – 

RS 

1º Suplente – Janaina Almeida -PE 

2º Suplente - José Augusto Pereira Campos -PI 

3º Suplente - Ivanilson Pereira de Araujo -RN 

4º Suplente - Ely Avelino- MG 

5º Suplente - Luiz Roberto Dalpiaz Rech - RS 

6º Suplente - Acácio Marian - SC 

7º Suplente - Valdivino Eterno Leite- GO 

 

CONSELHO FISCAL 

Conselheiro Fiscal- Cipriano Neto - RN 

Conselheiro Fiscal - Fatima Moraes- PB 

Conselheiro Fiscal - Douglas Daniel - ES 

Suplente - Francisco Airton Garcia - SC 

Suplente - Luiz Nelmo de Menezes Vargas – RS 

 

Ao colega Vitorio e os demais componentes o 

Agricolino  deseja sucesso neste mandato, sabemos 

das demandas e das dificuldades encontradas para 

superar, mas com trabalho e competência a equipe 

com certeza muito será feito pela categoria. 

 

INSALUBRIDADE NR-15 

 

A norma regulamentadora foi originalmente editada 

pela  Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, 

estabelecendo as “Atividades e Operações Insalubres”,  

http://www.tecnicoagricolasc.com.br/noticias/plano-safra-2022-2023/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/1978/portaria_3-214_aprova_as_nrs.pdf
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de forma a regulamentar os artigos 189 a 196 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, conforme 

redação dada pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 

1977, que alterou o Capítulo V (da Segurança e da 

Medicina do Trabalho) da CLT . 

A NR-15 estabelece as atividades que devem ser 

consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de 

insalubridade aos trabalhadores. É composta de uma 

parte geral e mantém 13 anexos, que definem os Limites 

de Tolerância para agentes físicos, químicos e 

biológicos, quando é possível quantificar a 

contaminação do ambiente, ou listando ou mencionando 

situações em que o trabalho é considerado insalubre 

qualitativamente. 

Segundo o histórico coletado pela Fundacentro, os 

diversos aspectos técnicos do texto normativo foram 

discutidos e elaborados, à época, pelos então técnicos 

de Higiene Ocupacional da Fundacentro. 

Os Limites de Tolerância determinados na norma 

tiveram como base os valores de Threshold Limits 

Values - TLV do texto da American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists – ACGIH – 

versão de 1976. Como os limites norte-americanos 

diziam respeito a jornadas semanais de 40 horas, os 

valores foram adaptados para a jornada oficial brasileira, 

de 48 horas semanais (vigente naquele momento), por 

meio de cálculos matemáticos.  

 Por se tratar de uma norma regulamentadora de 

definições, nunca foi criada Comissão Nacional 

Temática Tripartite para acompanhamento dessa 

norma. 

A parte geral da norma é caracterizada como Norma 

Especial pela Portaria SIT nº 787, de 28 de novembro de 

2018, vez que regulamenta a execução do trabalho 

considerando as atividades, instalações ou 

equipamentos empregados, sem estarem condicionadas 

a setores ou atividades econômicos específicos. 

Os anexos da NR-15 tratam da exposição dos 

trabalhadores a ruído, calor ambiente, radiações  

 

 

ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas, 

radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, 

agentes químicos (incluindo benzeno), poeiras minerais 

(incluindo sílica, asbesto e manganês), além dos 

agentes biológicos. 

A avaliação quantitativa de agentes aos quais o 

trabalhador está exposto exige a determinação da 

intensidade, no caso de agentes físicos, e da 

concentração ambiental, no caso dos agentes químicos. 

Devem ser realizadas avaliações quantitativas para 

ruído contínuo, calor, radiações ionizantes ,vibração , 

agentes químicos e poeiras minerais . 

O texto da NR-15 sofreu diversas alterações pontuais ao 

longo de mais de 40 anos de vigência. 
Fonte: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia  

 

 Penso coletivamente por isso sou associado. 

O associativismo ainda é a melhor forma de 

garantir nossos direitos previstos em lei. 

Faça sua parte também venha se juntar a nós 

associe-se. 

Acesse aqui o Decreto que regulamenta a 

profissão. 

                              

             

                                          48-3223-5870 

 
     48-98405-8385 

 

 
sintagri@TécnicoAgrícolasc.com.br 

atasc@TécnicoAgrícolasc.com.br 

 
https://www.facebook.com/Sintagriatasc  

O AGRICOLINO é uma Publicação trimestral do SINTAGRI-SC e ATASC os assuntos aqui abordados são de inteira 
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