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Informativo SEAPA 
 

 

No dia 24 de abril, o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio 
Grande do Sul-SINTARGS, promoveu reunião da Comissão de Técnicos da 
SEAPA, com o objetivo de avaliar as ações de 2013 e planejar as ações 
para o ano de 2014. 

 
Estavam presentes, além da Diretoria do SINTARGS, mais os 

membros da Comissão de onze regionais (Alegrete, Cruz Alta, Estrela, 
Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio 
Pardo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana), justificaram três Regionais. 

 
A Comissão dos Técnicos foi criada com o objetivo de aproximar 

as demandas dos colegas com a diretoria do sindicato, bem como 
participar da formulação das propostas de ações, acompanhamento das 
negociações e representação regional. 

 
Na avaliação de 2013, apresentada, destacou-se a falta de 

interação entre os colegas e os representantes regionais; poucas reuniões 
da Comissão dos Técnicos da Seapa, maior envolvimento  da Comissão 
nas negociações com o Governo, maior número de reuniões regionais e a 
não filiação de alguns colegas no sindicato. 

 
Também ficou patente a frustração da categoria, por não ter 

avançado as negociações salariais e de aperfeiçoamento do Quadro de 
Nível Técnico do Estado. 

 
Deliberações: Frente a essas demandas relatadas pela Comissão 

dos Técnicos da Seapa, foram elencadas algumas ações para  o ano de 
2014. Ressalta-se, que  o ano de 2014 é um ano atípico, pois, tem a 



COPA do Mundo e as eleições para presidente, governador, senador e 
deputados federais e estaduais, que prejudicam os encaminhamentos e 
aprovação de medidas salariais. 

 
 
Destacamos as seguintes demandas: 
 
 

♦ Reencaminhamento ao Governo Estadual, da proposta de 
aperfeiçoamento  do Quadro de Nível Técnico no Estado; 

♦ Realização de reuniões regionais para reavaliação da proposta 
de aperfeiçoamento do Quadro de Nível Técnico no Estado, 
pelas regionais através dos membros da Comissão; 

♦ Realização de no mínimo três reuniões da Comissão dos 
Técnicos da Seapa; 

♦ Melhorar o índice de filiação no Sindicato; 
♦ Qualificar as intervenções dos colegas nas redes sociais; 
♦ Maior participação da Comissão nas negociações com o 

Governo; 
♦ Integração dos Técnicos da Seapa, Emater, Cooperativas e 

outros setores nas regionais; 
♦ Discussão regional da representação dos técnicos no sindicato; 
♦ Discussão regional da representação política para a categoria 

dos técnicos; 
♦ Discussão regional da representação dos técnicos na Comissão 

dos Técnicos na Seapa; 
♦ Fortalecimento do Sindicato nas regiões com a participação nos 

fóruns sociais regionais. 
 
Diante disso, temos muito trabalho em 2014 e cada um deve 

fazer a sua parte. Todos os colegas técnicos devem participar das 
reuniões regionais e desta forma, poderem expressar as suas 
manifestações e vontades em ações que contribuam para a sociedade, 
para sua família e para o seu trabalho e para si mesmo, sem esquecer que 
existem leis, que devemos respeitar. 

 



Do que passou, ficou a mensagem que não ganhamos sempre, 
mas, que devemos continuar lutando até conquistar nosso objetivos. 

 
Atenciosamente, 
 
Diretoria do Sintargs, 
 
Comissão dos Técnicos da Seapa. 




