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Of. 037/2014 
 
Aos Membros da Comissão dos Técnicos da EMATER 
 
Caros Colegas: 
 
Conforme debatido na última reunião da Comissão dos Técnicos da EMATER, encaminhamos 

para a empresa ASCAR/EMATER-RS, no dia 15 de maio, a pauta de negociação do dissídio de 
2014 e reivindicação de tratamento igualitário aos Técnicos em Segurança do Trabalho e de 
Enfermagem, ou seja, enquadramento na classe (X). 

A categoria dos Técnicos em Segurança do Trabalho e de Enfermagem, foram incluídas no 
Plano de Cargos e Salários em 2011, sem que o Sindicato tivesse conhecimento, pois, não foi 
debatido na Comissão Paritária para alteração do PCS. 

Pois, agora recebemos a resposta a nossa reivindicação de reenquadramento dos Técnicos 
Agrícolas ERNM-I Agropecuária e Classificação para a Classe (X). Essa reivindicação foi 
elaborada com o intuito de diminuir as diferenças salariais entre os Técnicos e os Engenheiros até 
atingir os 60% reais. 

Na resposta em anexo, o presidente Lino De David informa que os técnicos já ganham demais 
na ASCAR/EMATER-RS, pois o mercado de trabalho paga menos, no seu entendimento. 

Importante ressaltar, quando o presidente Lino assumiu a ASCAR/EMATER-RS, defendeu a 
valorização dos técnicos na empresa. Depois, o presidente da empresa bradou para as mais de 
três mil pessoas e autoridades, no Ato Público em favor da filantropia, que os Técnicos da 
EMATER, seriam valorizados e recompensados salarialmente com a conquista da filantropia. 
Após esse fato, realizou concurso seletivo propondo salário mais baixo aos Técnicos Agrícolas 
ERNM I, que os demais Técnicos em Segurança do Trabalho e de Enfermagem. 

Que valorização é essa que o presidente Lino De David defende? Os Técnicos Agrícolas estão 
em todos os escritórios trabalhando, se doando além das condições de trabalho contratadas, para 
serem humilhados pela direção da empresa. 

Assim, está a situação na ASCAR/EMATER-RS.  
Até quando os Técnicos serão tratados dessa forma? Será que os Técnicos precisarão parar de 

trabalhar? Fazer greve geral? Não fazer os projetos técnicos? Não fazer os Cadastros Rurais 
Ambientais, etc? 

É importante que os colegas debatam a questão nas suas regiões. Encaminhem essa 
mensagem para todos os colegas para uma melhor avaliação. 

Não vamos ficar calados. 
Vamos retratar essa situação vexatória ao Secretário de Desenvolvimento Rural e ao 

Governador do Estado. Acreditamos que essa posição é exclusiva do Presidente da empresa e 
poderá ser revertida politicamente junto ao Governo 

 
Aguardamos seus posicionamentos. Temos que ficar unidos para garantir mais essa conquista. 
Atenciosamente, 
Diretoria do SINTARGS. 
Anexo:   Ofício do SINTARGS 

Ofício da Emater 
 
Obs.: Repassar para os demais colegas. 
 


