
 

     SINTARGS -Sindicato dos Técnicos Agrícolas de 

Nível Médio do RS 

 

CONVITECONVITECONVITECONVITE    

Prezados Colegas:Prezados Colegas:Prezados Colegas:Prezados Colegas:    

    

O SINTARGS O SINTARGS O SINTARGS O SINTARGS ––––    Sindicato dos Técnicos Agrícolas Sindicato dos Técnicos Agrícolas Sindicato dos Técnicos Agrícolas Sindicato dos Técnicos Agrícolas do RS convida os colegas do RS convida os colegas do RS convida os colegas do RS convida os colegas 

Técnicos Agrícolas para reunião da Coordenadoria Regional do Vale do Rio Pardo:Técnicos Agrícolas para reunião da Coordenadoria Regional do Vale do Rio Pardo:Técnicos Agrícolas para reunião da Coordenadoria Regional do Vale do Rio Pardo:Técnicos Agrícolas para reunião da Coordenadoria Regional do Vale do Rio Pardo:    

    

Data: 14 de maio de 2014 Data: 14 de maio de 2014 Data: 14 de maio de 2014 Data: 14 de maio de 2014 ––––    QuartaQuartaQuartaQuarta----feirafeirafeirafeira    

Hora: 19h15min.Hora: 19h15min.Hora: 19h15min.Hora: 19h15min.    

Local:Local:Local:Local:    Sede social da AFUBRA Sede social da AFUBRA Sede social da AFUBRA Sede social da AFUBRA ----    Acesso ao lado do Banco do Brasil na Rua Acesso ao lado do Banco do Brasil na Rua Acesso ao lado do Banco do Brasil na Rua Acesso ao lado do Banco do Brasil na Rua 

Carlos Trein Filho, 93Carlos Trein Filho, 93Carlos Trein Filho, 93Carlos Trein Filho, 930000    

    

                                                    Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:    

 ----    Discussão regional da representação dos técnicos no sindicato;Discussão regional da representação dos técnicos no sindicato;Discussão regional da representação dos técnicos no sindicato;Discussão regional da representação dos técnicos no sindicato;    

 ----    Discussão regional da representação política para a Discussão regional da representação política para a Discussão regional da representação política para a Discussão regional da representação política para a categoria dos técnicos;categoria dos técnicos;categoria dos técnicos;categoria dos técnicos;    

 ----    Discussão regional da representação dos técnicos na Comissão dos Técnicos na Discussão regional da representação dos técnicos na Comissão dos Técnicos na Discussão regional da representação dos técnicos na Comissão dos Técnicos na Discussão regional da representação dos técnicos na Comissão dos Técnicos na 

ASCAR/EMATERASCAR/EMATERASCAR/EMATERASCAR/EMATER----RS;RS;RS;RS;    

 ----    Discussão Regional da representação dos técnicos nas Regionais do Sindicato;Discussão Regional da representação dos técnicos nas Regionais do Sindicato;Discussão Regional da representação dos técnicos nas Regionais do Sindicato;Discussão Regional da representação dos técnicos nas Regionais do Sindicato;    

 ----        Negociação com as empresas nas Regionais;.Negociação com as empresas nas Regionais;.Negociação com as empresas nas Regionais;.Negociação com as empresas nas Regionais;.    

 ----    IntegraçãIntegraçãIntegraçãIntegração de técnicos das empresas privadas, cooperativas, Emater/RS e Seapa;o de técnicos das empresas privadas, cooperativas, Emater/RS e Seapa;o de técnicos das empresas privadas, cooperativas, Emater/RS e Seapa;o de técnicos das empresas privadas, cooperativas, Emater/RS e Seapa;    

 ----    Programação para Dia do Técnico Agrícola Programação para Dia do Técnico Agrícola Programação para Dia do Técnico Agrícola Programação para Dia do Técnico Agrícola ––––    Novembro.Novembro.Novembro.Novembro.    

        

Teremos a presença da Diretoria do Sintargs de Porto Alegre.Teremos a presença da Diretoria do Sintargs de Porto Alegre.Teremos a presença da Diretoria do Sintargs de Porto Alegre.Teremos a presença da Diretoria do Sintargs de Porto Alegre.    

        

Após a reunião, será servido jantar (por adesão) ao preço de R$ 12Após a reunião, será servido jantar (por adesão) ao preço de R$ 12Após a reunião, será servido jantar (por adesão) ao preço de R$ 12Após a reunião, será servido jantar (por adesão) ao preço de R$ 12,00/pessoa.,00/pessoa.,00/pessoa.,00/pessoa.    

Cardápio: Galinhada e saladas com preparo especial do Astor.Cardápio: Galinhada e saladas com preparo especial do Astor.Cardápio: Galinhada e saladas com preparo especial do Astor.Cardápio: Galinhada e saladas com preparo especial do Astor.    

        

Contamos com a presença de todos com objetivo de integração e fortalecimento da categoria.Contamos com a presença de todos com objetivo de integração e fortalecimento da categoria.Contamos com a presença de todos com objetivo de integração e fortalecimento da categoria.Contamos com a presença de todos com objetivo de integração e fortalecimento da categoria.    

        

Repasse esse convite a todos os colegas do seu município.Repasse esse convite a todos os colegas do seu município.Repasse esse convite a todos os colegas do seu município.Repasse esse convite a todos os colegas do seu município.    

        

Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza confirmar presença a fim de que possamos organizar o encontro da melhor maneira confirmar presença a fim de que possamos organizar o encontro da melhor maneira confirmar presença a fim de que possamos organizar o encontro da melhor maneira confirmar presença a fim de que possamos organizar o encontro da melhor maneira 

possível para o email possível para o email possível para o email possível para o email carlos.c.rosa@uol.com.brcarlos.c.rosa@uol.com.brcarlos.c.rosa@uol.com.brcarlos.c.rosa@uol.com.br    

    
 

Contamos com a sua Presença. 

 

Diretoria do Sintargs. 
 

 


