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INFORMES SOBRE O INDICATIVO DE GREVE 

28/02/2018 

Conforme deliberação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), o Sindicato dos 

Fiscais Agropecuários Estaduais e Fiscais Assistentes Agropecuários 

Estaduais de Minas Gerais - SINDAFA/MG enviou, na manhã de ontem, novo 

Edital de Convocação de AGE para publicação na edição de hoje do Jornal O 

TEMPO. 

Entretanto, na tarde de ontem, recebemos da Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG a Minuta do Termo de Acordo com o Instituto 

Mineiro de Agropecuária - IMA. Esse documento é a prova de que o INDICATIVO 

DE GREVE aprovado na última AGE surtiu o efeito desejado, e, por esse motivo, 

decidimos manter a convocação para a próxima AGE. 

O SINDAFA/MG ainda aguarda do governo o detalhamento da proposta com a 

estrutura das carreiras (quantidade de linhas e de colunas, valores dos vencimentos 

básicos iniciais, porcentagens de reajuste das progressões e das promoções, 

pontuação das escolaridades adicionais e forma de enquadramento dos servidores 

nas novas tabelas), pretende apresentar tal documento para apreciação das 

categorias fiscais na próxima AGE e já solicitou agenda com a Seplag para 

assinatura do mesmo. 

A assembleia será realizada no Auditório do IMA, localizado no Parque de 

Exposições Bolívar de Andrade, situado na Av. Amazonas, nº 6020, Bairro 

Gameleira, Belo Horizonte/MG, no dia 05 (cinco) de março de 2018 (segunda-feira), 

às 14 horas, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos associados com 

direito à voto, e às 14:30 horas, em segunda convocação, com quaisquer número de 

presentes. 

Agradecemos aos que nos apoiaram comparecendo à ultima assembleia e 

contamos com a presença de todos na próxima, pois o sucesso do nosso trabalho é 

diretamente proporcional à participação de vocês! 

Veja abaixo os documentos: 

- Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. 

- Minuta do Termo de Acordo do IMA. 
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