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PLANEJAMENTO CAMPANHA SALARIAL 2022-2023 – EMPRESAS PÚBLICAS
Nos dias 17 e 18/02 ocorreu reunião presencial do
Conselho Deliberativo do Seagro, com participação de
mais de 40 dirigentes de todo o estado, em que se tratou,
entre outros assuntos, da estratégia para a Campanha
Salarial 2022-2023. Foram sugeridas pelos Diretores
Regionais várias ações, que deverão ser iniciadas já no
mês de março/2022. As principais ações contemplam
outdoors, banners digitais, ações nas redes sociais, spots
em rádio, entre outras. Além disso, ficou aprovada a realização de mobilização concentrada em Florianópolis
no final de abril, caso não surja uma proposta aceitável. Foi também aprovada proposta de Pauta de
Reivindicações a ser levada para a assembleia geral, que acontecerá online, no dia 09/03, às 14h (2ª chamada).
A Diretoria Executiva do Seagro preparará um planejamento, a partir das sugestões apresentadas, com um
cronograma de realização das ações.

Seagro entrega ofício ao Secretário da Agricultura
Ocorreu em 23/02, às 19h, reunião com o secretário Altair, solicitada
pelo Seagro, para tratar dos problemas decorrentes da grande
demanda junto aos Escritórios Municipais de projetos do Programa
Reconstrói, que inclusive já afetam seriamente a saúde de colegas.
O secretário de pronto concordou que a pressão, principalmente
sobre os Extensionistas Rurais, é enorme e que são necessárias ações
para amenizá-la. Informou que fará contato com a presidente da
Epagri para tratar dessas ações.
Disse que reconhece o grande esforço de toda a Epagri e que isso
deve ser valorizado de forma concreta e que os programas de combate aos efeitos da estiagem serão
remodelados, de modo a evitar o que está acontecendo no momento.
Participaram também da reunião os Engenheiros Agrônomos Ricardo Miotto (Secretário Adjunto da SAR) e Léo
Teobaldo Kroth (Diretor de Cooperativismo e Agronegócio da SAR).
Entregamos, ao final, ofício formalizando as preocupações apresentadas durante a reunião. Altair se colocou à
disposição do Seagro sempre que necessário. Acesse o ofício clicando aqui.
É importante que todos estejam informados e mobilizados neste momento de início da Campanha Salarial, para
que possamos buscar a assinatura dos ACTs dentro da data-base.

A luta continua, vamos em frente! Juntos somos mais fortes!

