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SEAGRO-SC E SINTAGRI REALIZAM GRANDE MOBILIZAÇÃO EM FLORIANÓPOLIS

Mobilizados durante congresso em Florianópolis, um grande número de colegas do SEAGRO-SC e SINTAGRI
realizaram ato às 13h desta 3ª feira (26/04), em frente ao Centro de Convenções Luiz Henrique da Silveira.
A ação demonstra o descontentamento dos trabalhadores com a forma como o governo do Estado tem
tratado os profissionais da Epagri, Cidasc e Ceasa, que sofrem há anos com o desrespeito e descumprimento
da data-base 1º de maio.
As Pautas de Reivindicações foram entregues em início de março e até o momento, depois de duas reuniões
com a Secretaria da Agricultura, ainda não temos qualquer resposta do GGG. Na última reunião, o secretário
Ricardo Miotto informou que o GGG está analisando o assunto.
Em conjunto com os demais Sindicatos parceiros, já está marcada Assembleia
Estadual concentrada em Florianópolis para o dia 12/05/2022. Conclamamos a
todos(as) os(as) colegas para que reservem a data e se mantenham
mobilizados(as) para esta importante ação. Precisamos mostrar ao Governo
que não aceitamos mais esse descaso.
Em breve repassaremos novas informações e orientações sobre a Assembleia
e também sobre a Campanha.

Repercussão da mobilização na mídia
25/04 – Entrevista na Rádio Jovem 25/04 - Site Informe Floripa
Por Adriano Ribeiro
Pan News/Florianópolis

25/04 – Portal ND+
Coluna Moacir Pereira

25/04 – Blog do Prisco
Jornalista Prisco Paraíso

26/04 - Jornal Notícias do Dia
Coluna Cacau Menezes

26/04 – Entrevista ao vivo pela 26/04 – Site Tudo sobre Floripa
Jovem Pan News Floripa
Repórter Matheus Thiesen

26/04 – Notícia na TV Band

27/04 – Blog do Prisco

Band Cidade SC

Jornalista Prisco Paraíso

27/04 – Entrevista Rádio Guarujá AM

Todos os links das notícias e entrevistas acima estão disponíveis no site do SEAGRO-SC –
www.seagro-sc.org.br – Notícias
A luta continua, vamos nos manter mobilizados! Juntos somos mais fortes!

