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Eng. Agrônomos apoiam
Cabrini para o Confea e
Kita para o Crea-SC PÁG. 16

CONFIRA NAS PÁGINAS  8, 9, 10 E 11

Engenheiros agrônomos defendem 
responsabilidade social no 7º CEEA

SEAGRO-SC Nº 120 - Outubro de 2011

68ª Soeaa bate recorde
de público em
Florianópolis

PÁGS. 6 E 7

Sob o tema central Engenheiro Agrônomo: Inovação, Tecnologia e Segurança Alimentar, foram 
realizados importantes debates sobre as perspectivas futuras da produção de alimentos em

Santa Catarina, no Brasil e no mundo, as diferentes legislações ambientais e a importância da
formação profissional no 7º CEEA - Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos,

que reuniu em Florianópolis mais de 300 profissionais.

Governo recua e profissionais
aprovam a proposta em Assembleia Geral

pós intensa mobilização e
pressão dos sindicatos (Sea-
gro, Simvet, Senge, Sindizoot
e Sincópolis) e de terem noti-
ficado a Epagri e Cidasc sobre

a paralisação dos serviços prevista para
7 de outubro, o Governo recuou em sua
intransigência e apresentou nova pro-
posta para o ACT, em 5 de outubro. 

Além dos pontos anteriormente a-
provados - INPC 6,30% (retroativo a
maio); R$ 2,00 no Vale Alimentação
(R$1,00 retroativo a maio + R$1,00 em
janeiro); 1% de aumento real retroativo
a agosto; renovação das cláusulas soci-
ais - a proposta inclui uma cláusula de
revisão do PCS - Plano de Cargos e Salá-
rios que considera cargos e carreiras es-
pecíficas por área de atuação.

Diante disso, os dirigentes suspen-
deram temporariamente a greve agen-
dada e convocaram os profissionais pa-
ra decidir em Assembleia Geral os próxi-

mos passos. Dos 431 votantes, 356
aprovaram a proposta, 67 rejeitaram e
oito se absteram de votar. 

Para a diretoria do Seagro, o lero
lero se repetiu nesses seis meses com
muitas rodadas de negociação, inúme-
ras conversas e muito desgaste com os
dirigentes da Agricultura e os sin-
dicatos. O impasse só acabou depois de
ser decretada a greve, após dois meses
da categoria aprovar o seu indicativo
em assembleia. 

“Pela primeira vez nos últimos anos,
temos uma cláusula que determina a
definição de uma carreira para a cate-
goria. O PCS juntamente com a manu-
tenção da avaliação por mérito vão tra-
zer benefícios aos profissionais a médio
e longo prazo. Com certeza, foi uma
grande conquista para os engenheiros
agrônomos”, ressalta o presidente do
Seagro, Jorge Dotti Cesa. 

CONTINUA NAS PÁGINAS 3, 4 e 5

Na véspera da greve geral, Governo recua e assembleias aprovam a proposta.
A nova cláusula define que o PCS deverá contemplar cargos e carreiras

específicas por área de atuação, uma antiga reivindicação do Seagro
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II WORKSHOP DE HISTÓRIA DO AMBIENTE
Estão abertas as inscrições para o II Workshop Internacional de História do Am-

biente: Desastres Ambientais e Sustentabilidade & Gisday. Um importante evento in-
ternacional que acontece em Florianópolis, de 15 a 19 de novembro/11.

O workshop reunirá conferencistas de renomes do Brasil, EUA, Portugal, México,
Cuba, Índia e Colômbia. 
Contato: www.2wiha2011.faed.udesc. br/ e-mail: 2wiha.2011@gmail.com
Fone: 48 3321 8553.

O Seagro cumprimenta as diretorias,
bem como seus associados e 

funcionários pelos 40 anos da Ocesc
(25 de agosto) e os 36 anos da

Fecoagro ( 25 de julho).
Parabéns a todos!

este ano passamos por alguns desafios e
ameaças, mas também obtemos importan-
tes conquistas. Desde 2007, o Seagro rei-
vindica a recomposição da tabela salarial na
Epagri e Cidasc usando nosso piso na refe-

rência 43. Depois de dois anos de trabalho da Comis-
são Paritária na Epagri buscando um PCS que contem-
plasse carreira específica para a área fim, a exemplo do
que ocorre na Embrapa. Concedido pelo CPF o benefí-
cio de novo enquadramento aos advogados, o Seagro
assumiu a briga pela isonomia. Finalmente, em outu-
bro, tivemos uma conquista cuja importância ainda
não foi bem avaliada por alguns colegas das empresas. 

Tivemos que deflagrar uma greve geral para que os
burocratas do Governo recuassem na sua petulância e
descaso para com a agricultura. Pela cláusula 35 do
Acordo Coletivo assinado em 10/10, conquistada na
base de muita persistência, estratégia e pressão, agora
as empresas têm 12 meses para elaborar uma propos-
ta de PCS "... que contemple cargos e carreiras especí-
ficas por área de atuação...". Essa é a chave para que
no médio prazo tenhamos novos rumos na gestão das
empresas e na retomada da carreira profissional.
Evidente que ganhamos uma batalha, mas ainda não a
guerra. Antes disso, tivemos que liderar o movimento
contra o fim da promoção por merecimento na Epagri
e ainda garantimos sua implantação na Cidasc.

O Salário Mínimo Profissional (SMP) também esteve
na ordem do dia como nunca. A nossa Federação (Fi-
senge) e o Seagro estiveram e estão alertas atuando na
garantia da manutenção dos direitos garantidos em lei
desde 1966. Além disso, temos uma luta constante que
é o cumprimento do piso salarial por todos os empre-
gadores. A imensa maioria das cooperativas agrope-
cuárias e agroindústrias já cumprem a lei, seja por ini-
ciativa própria, seja por intercessão administrativa ou
ação trabalhista do Seagro. 

Outra frente que já se transformou em Projeto de
Lei diz respeito a extensão desse direito aos colegas
estatutários (prefeituras e administração direta). Por
enquanto temos apelado para o bom senso dos pre-
feitos e vereadores para que valorizem seus profissio-
nais pagando por uma questão ética.

Depois de termos colocado um engenheiro agrô-
nomo na presidência do Crea-SC, vamos agora eleger
um colega para o Confea. Após duas gestões como
presidente do Crea-PR, o engenheiro agrônomo Cabrini
mostrou para o Brasil ser o candidato com mais com-
petência, compromisso com a transparência e ética
para avançar muito mais na valorização profissional. 

Para dar continuidade e avançar nos assuntos de
maior interesse da engenharia catarinense, através de
todas suas entidades estaduais e regionais, os enge-
nheiros agrônomos apoiam o engenheiro Kita para
presidente do Crea-SC, que por sua vez apoia Cabrini
para o Confea. Para Diretor Geral da Caixa-Mútua faz
parte da nossa chapa o colega Coelho juntamente com
o Jacques, além dos dois Júlios (Fialkoski e Bertoldo)
para Conselho Federal na vaga da Câmara Industrial. 

Lembre-se, não adianta só apoiar. A eleição vai
decidir a favor dos nossos candidatos graças ao histó-
rico poder de mobilização e comparecimento dos en-
genheiros agrônomos às urnas em 8 de novembro nas
Inspetorias e escritórios do Crea-SC, onde cada profis-
sional está cadastrado. Vamos votar e eleger nossos
candidatos!
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Dia do Engenheiro Agrônomo reforça a

importância das profissões para o
desenvolvimento econômico do País

m 12 de Outubro é comemorado
o Dia do Engenheiro Agrônomo,
carreira que tem implícita o com-
promisso com a sustentabilidade
no crescimento e desenvolvimen-

to do País. Como engenheiro agrônomo
de formação, entendo que questões co-
mo sanidade, inocuidade, produtividade,
conservacionismo e inovação estão na
base do desenvolvimento agropecuário,
que por sua vez é fruto do talento dos
profissionais ligados às Ciências Agrárias. 

Nosso talento na pesquisa e no ensi-
no permite avançar e inovar científica e
tecnicamente. Com nossas ações e em
parceria com as demais áreas tecnológi-
cas, colocamos o Brasil na vanguarda
mundial da produção agropecuária.

Nesta data, refletimos novamente so-
bre a necessidade que os investimentos
previstos para o País caminhem lado a la-
do com a qualificação e valorização pro-
fissional da Engenharia, Arquitetura,
Agronomia e Geociências nacionais.

Para o Brasil prosseguir em seu plano
desenvolvimentista, é imprescindível in-
vestimentos em infraestrutura de logísti-
ca, que só serão bem implementados e
futuramente bem utilizados se o seu ge-
renciamento ficar a cargo de profissio-
nais com qualificação, remuneração cor-
reta e valorizados nas atividades que
executam.

E aqui o agronegócio e a agricultura
familiar mostram sua importância como
dois pilares da economia brasileira. Pre-

cisamos de infraestrutura que permita
escoar a safra, sem esquecer de um tra-
balho de valorização profissional daque-
les que atuam com o setor, auxiliando no
aumento da produção e gerando oportu-
nidade de emprego e renda. A conse-
quência será positiva, com um forte de-
senvolvimento agrícola, além da amplia-
ção de riquezas e divisas. 

Como profissional, defendo, entendo
e acredito na necessidade da melhora da
gestão nacional, com ampliação e requa-
lificação dos quadros técnicos, uma vez
que a falta de profissionais nos órgãos
públicos prejudica a elaboração de proje-
tos, a fiscalização das obras e representa
um entrave ao crescimento. Com quadros
recompostos, será mais acessível efetivar
políticas públicas, com expectativa de
investimentos em áreas de infraestrutura
que promovam o desenvolvimento que as
diferentes regiões e o País tanto preci-
sam, e que demandam o conhecimento
técnico dos profissionais das áreas tec-
nológicas.

Participando dos quadros técnicos,
aliando o conhecimento pleno das de-
mandas e gargalos do País ao conheci-
mento técnico adquirido na academia e
ao longo do exercício da profissão, pode-
mos contribuir efetivamente para a me-
lhoria da qualidade de vida e a constru-
ção de um Brasil melhor para todos.

* O autor é engenheiro agrônomo
e presidente licenciado do Crea-PR

Eng. Agrônomo Álvaro Cabrini Jr  –  e-mail: alvarocabrini@gmail.com 

ESPAÇO ABERTO TAMBÉM PARA TODOS OS ASSOCIADOS DO SEAGRO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES
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ENG. AGR. JOSÉ
GRAZIANO É ELEITO
DIRETOR-GERAL DA FAO

O engenheiro agrônomo José Graziano
foi eleito diretor-geral da Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO). Ex-ministro de Segurança
Alimentar do Governo Lula, Graziano ocu-
pará o cargo no período de janeiro de 2012
a julho de 2015. Desde 2006, ele atuava
como representante da agência na América
Latina e no Caribe. 

A eleição ocorreu durante a 37ª Confe-
rência da FAO realizada em Roma, em 26
de junho/11. Com o apoio do Governo bra-
sileiro, Graziano recebeu 92 dos 180 votos.
Sua eleição foi considerada uma coroação
pelo avanço da agricultura do País. 

Criada em 16 de outubro de 1945, a
FAO concentra os esforços dos 191 países

membros, mais a Comunidade Europeia,
pela erradicação da fome e da insegurança
alimentar. Na agência, os países desenvol-
vidos e em desenvolvimento se reúnem pa-
ra negociar acordos, debater políticas e
impulsionar iniciativas estratégicas. 

Carreiras e Salários



Campanha Salarial deste ano foi
diferenciada porque os engenhei-
ros agrônomos não abriram mão
dos direitos conquistados. Pri-
meiro defenderam e conseguiram

manter a avaliação por mérito em anda-
mento na Epagri e ainda garantiram sua
realização na Cidasc para 2012. 

Depois começou uma intensa luta para
que na revisão do PCS fosse incluída a
cláusula que contemple cargos e carreiras
por área de atuação. Uma antiga reivindi-
cação dos engenheiros agrônomos e médi-
cos veterinários para uma nova carreira
funcional iniciando pelo Salário Mínimo
Profissional.

No decorrer das negociações, foi cons-
truída uma proposta consensuada por to-
dos os sindicatos e dirigentes da Agricul-
tura que garantia no prazo de 12 meses
uma revisão séria e profissional do PCS.
Qual não foi a surpresa, quando o secretá-
rio da Fazenda, Ubiratan Simões Rezende,
vetou a cláusula mesmo não tendo ne-
nhum impacto financeiro ou qualquer ônus
para o Governo. Os próprios dirigentes da
Agricultura não entenderam a postergação
de uma decisão que poderia colocar fim ao
impasse e evitaria as mobilizações e para-
lisações previstas para outubro.

Intransigência e Greve
Isso só comprovou o cúmulo do absur-

do que a intransigência, o desrespeito e a
discriminação do Governo aos profissionais
responsáveis pelo setor agrícola. “Todos os
limites da paciência e da humilhação fo-
ram ultrapassados. A paralisação das ativi-
dades não dependia mais nem de dinheiro,
só de um mínimo de seriedade e de res-
ponsabilidade. Afinal, são profissionais
que respondem pela área fim das empre-
sas. Nada justifica esse tratamento discri-
minatório que o Governo impõe a esses
trabalhadores”, ressalta Jorge Dotti.

Diante disso, os sindicatos deflagraram
a greve para 7 de outubro e notificaram às
empresas. Dois dias antes da greve, o Go-
verno recuou e apresentou uma nova reda-
ção com a cláusula de revisão do PCS que
considera cargos e carreiras específicas por
área de atuação nas empresas. Além dos
pontos anteriormente aprovados: INPC de
6,30% (retroativo a maio); R$ 2,00 no Vale
Alimentação (R$ 1,00 retroativo a maio +
$1,00 em janeiro); 1% de reajuste retroa-
tivo a agosto (retira 1% da avaliação de
2009) e renovação das cláusulas sociais.

A proposta foi aprovada pela maioria
dos profissionais em Assembleia Geral rea-
lizada em sessões regionais, de 7 de outu-
bro/11.
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Intransigência do Governo
quase coloca em risco a

sanidade animal e vegetal

AA
CPF relutou em aprovar a cláusula que contemplava

cargos e carreiras por área de atuação, mesmo sem ter
nenhum impacto financeiro ou ônus para o Governo

Desde a campanha salarial de 2007, o
Seagro tem em sua pauta de reivindicações
a recomposição da Tabela Salarial do PCS,
tendo a referência inicial 43 o piso sa-
larial. Essa reivindicação foi sempre nega-
da porque alegavam não ser possível alter-
ar o Plano de Cargos e Salários. 

Os profissionais já aceitaram fechar
dois acordos coletivos com a promessa da
revisão do PCS através da Comissão Paritá-
ria. Nesse período, o Seagro defendeu in-
sistentemente a estruturação do PCS na
Epagri com carreiras específicas para as
áreas fins, meio e apoio. A proposta sequer
foi considerada. O prazo da revisão en-
cerrou e a Comissão entregou um docu-
mento inacabado que não foi aprovado
nem pelos membros da própria Comissão.

DISCRIMINAÇÃO REVOLTANTE
Qual não foi a surpresa quando o CPF

concedeu o enquadramento aos colegas
advogados este ano. Mesmo assim, o Go-
verno, travestido de CPF, negou o mesmo
tratamento aos engenheiros agrônomos,
médicos veterinários, contabilistas, outros
engenheiros e diversas outras profissões,
numa evidente, descarada e revoltante dis-
criminação. 

“Reivindicamos apenas o mesmo tra-
tamento dado aos advogados, valorizando
assim as categorias que são as principais
responsáveis pelas áreas fim das empre-
sas”, ressalta o diretor financeiro do Sea-
gro, engenheiro agrônomo Roberto Abati.

EXPOSIÇÃO NA MÍDIA AJUDOU

Várias matérias enviadas para os veículos
de comunicação resultaram em várias publi-
cações, entrevistas em rádios e programas de
TV (RBS/TVCOM, Conversas Cruzadas) e deba-
tes com o Governo sobre os riscos do foco de
febre aftosa no Paraguai e a segurança
alimentar em Santa Catarina. 

Isso contribuiu para divulgar as rei-
vindicações dos engenheiros agrôno-
mos, esclarecer e tranquilizar a po-
pulação, além de denunciar a discrimi-
nação para com os profissionais da agri-
cultura.

AFTOSA NO PARAGUAI ACELEROU
A RETOMADA DA NEGOCIAÇÃO

O foco de febre aftosa no Paraguai acabou
por acelerar a retomada das negociações com
o Governo. Como o indicativo de greve foi tira-
do na Assembleia Geral de 18 de agosto, a
decisão de paralisar os serviços foi muito antes
de surgir a doença. Portanto, a responsabili-
dade seria apenas do Governo.

“O excelente trabalho de médicos veteriná-
rios, engenheiros agrônomos e barreiristas
garantem a sanidade animal e vegetal em
Santa Catarina, apesar das péssimas condições
de trabalho”, afirma Jorge Dotti.

Recomposição da Tabela Salarial do
PCS é reivindicação antiga do Seagro

Dos 431 votantes, 356 aprovaram a proposta
e fecharam o ACT 2011-2012

Assembleia Geral de Florianópolis também aprovou a proposta do Governo.

CAMPANHA SALARIAL 2011-2012

trigo

milho
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epois de terem garantido a conti-
nuidade da promoção por mereci-
mento ao rejeitarem a proposta
do Governo, os engenheiros a-
grônomos deixarem novamente

de assinar o ACT, desta vez por deliberação
em assembleia realizada em 18 de agosto.
Isso porque não foi atendida a cláusula so-
bre o enquadramento das categorias no
PCS. 

Na retomada das negociações com os
sindicatos (Seagro, Simvet, Senge e Sincó-
polis), o secretário da agricultura e os pre-
sidentes das empresas assumiram o com-
promisso mediante ata de buscarem junto
ao CPF a aprovação da cláusula já negocia-
da anteriormente, definindo a elaboração
do novo PCS. Isso evitaria que a categoria
iniciasse as mobilizações e paralisações do
indicativo de Greve aprovado nas assem-
bleias regionais. 

Como a agricultura é um setor indis-
pensável para a sociedade e economia ca-
tarinense, uma eventual paralisação colo-
caria em risco toda a sanidade animal e ve-

getal conquistada por Santa Catarina, bem
como a perda de inúmeros trabalhos de
pesquisa, com sérios prejuízos para os
agricultores. “Não é o que os profissionais
querem. Reivindicamos apenas o mesmo
tratamento dado aos colegas advogados,
valorizando assim os principais responsá-
veis pelas áreas fim das empresas”, justifi-
cou Jorge Dotti.

Novas estratégias
Neste período também foram realizadas

várias reuniões com o grupo de sindicatos
e assessorias jurídicas para definir estraté-
gias judiciais, políticas e administrativas
visando o fim do impasse. 

A diretoria do Seagro manteve ainda
contato com os deputados na Assembleia
Legislativa, entre eles o colega José Mil-
ton Scheffer que se comprometeu agendar
outros contatos, inclusive com o Go-
vernador Raimundo Colombo.

Após mais de seis meses, a categoria
conseguiu fechar o ACT 2011-2012, em
outubro/11.

... Depois, os profissionais caminharam até a Epagri e Cidasc para reivindicar
aumento real e agilidade nas negociações, em 8 de junho/11

Lelo lero predominou novamente na
Campanha Salarial 2011-12 das empresas públicas

Dirigentes do Seagro e Simvet deliberam pela rejeição da proposta do Governo e levar a proposta
em assembleias com indicativo de greve, na reunião do CD de 18 de agosto

Os engenheiros agrônomos começaram a luta para total
reformulação da carreira nas empresas. Após mais de seis

meses de negociação, conseguiram fechar o ACT

Na reunião extraordinária do CD de 05 de julho, os dirigentes rejeitaram por unanimidade apresentar em
assembleia a proposta de trocar a avaliação por mérito na Epagri por 1% de ganho real para todos.

Na retomada das negociações, dirigentes do Seagro, Simvet, Senge e Sincópolis se reuniram com o
Secretário da Agricultura, João Rodrigues, o Secretário Adjunto, engenheiro agrônomo Aírton Spies, e

os Presidentes da Epagri, Luiz Hessmann, e da Cidasc, Enori Barbieri, em 01 de setembro/11 

Decisões tiradas no
Conselho Deliberativo

Uma conduta histórica do Seagro
é não tomar posição precipitada e de-
finitiva sem ao menos ampliar a dis-
cussão. Só nesta campanha salarial
das empresas públicas, foram realiza-
das quatro reuniões do Conselho De-
liberativo para que os diretores re-
gionais trouxessem as posições dos
colegas nas bases e pudessem delibe-
rar com segurança sobre as propostas
e no andamento das ações. 

“O Seagro tem uma história de 28
anos marcada por lutas e conquistas,
erros e acertos, mas sempre de forma
muito democrática, ética, transparen-
te e sempre buscando os interesses
da maioria”, ressalta o presidente do
Sindicato, Dotti Cesa.

DD
Engenheiros agrônomos de todo o estado lotaram as dependências da Secretaria da Agricultura.
Na ocasião, o Secretário João Rodrigues prometeu que não haveria lero lero nas negociações 

este ano e que ajudaria a buscar o ganho real ...

BOLETIM ESPECIAL

CAMPANHA SALARIAL 2011-12

DATA BASE 1º DE MAIO

FLORIANÓPOLIS, 15 DE JUNHO DE 2011 

Engenheiros agrônomos fazem

manifestação junto a Secretaria

da Agricultura, Epagri e Cidasc 

SECRETÁRIO PEDE PRAZO ATÉ 20 DE JUNHO PARA

APRESENTAR UMA PROPOSTA COM AVANÇOS

Levando faixas com palavras de ordem, engenheiros 

agrônomos e médicos veterinários de todo o estado 

realizaram em 8 de junho/11 uma manifestação junto a

Secretaria da Agricultura e depois caminharam até a Epagri 

e a Cidasc para reivindicar aumento real de salário, 

além da reposição do INPC, entre outros benefícios.

Após ouvir o grupo, o secretário João Rodrigues afirmou

considerar justas as reivindicações e prometeu interceder nas

negociações e buscar junto ao Governo uma proposta que

contemple ganhos reais para apresentar a categoria 

até no máximo no dia 20 de junho.

Os dirigentes da Epagri e Cidasc que receberam o grupo se

mostraram sensibilizados com o pleito dos profissionais,

reconhecendo a importância destes para o fortalecimento

das empresas públicas do setor agrícola.

"O achatamento salarial já é muito grande. Esperamos que o

Secretário apresente uma proposta com avanços concretos.

Caso isto não aconteça, a categoria já tem indicativo de 

mobilizações em todo o estado, com a possibilidade 

inclusive de paralisação das atividades", alertou o presidente

do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES

DAS EMPRESAS PÚBLICAS

• Reajuste salarial de 100%   

INPC-IBGE;

• Aumento real de 7,5%, relativo 

ao PIB;

• Recomposição da Tabela 

Salarial compatível com a Lei 

4.950-A (SMP);

• Reposição das perdas salariais; 

• Vale alimentação de R$ 25,00  

cada; 

• Manutenção das cláusulas do 

ACT 2010/2011. 

Fotoss daa mobilização:: https://picasaweb.google.com/jornaldoseagro/

FIQUE POR DENTRO DA SUA

CAMPANHA SALARIAL - 2010-2011

www.seagro-sc.org.br/

CAMPANHA SALARIAL 2011-2012
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Na reunião com o Secretário da Agricultura João Rodrigues e todos os sindicatos, o Seagro rejeita
a proposta que troca o valor da promoção de mérito por 1% de ganho real, em 9/07/11.

Na Assembleia de agosto, os profissionais rejeitaram a 
proposta do Governo e aprovaram indicativo de Greve

oi em clima de indignação que os
engenheiros agrônomos e médicos
veterinários das empresas públicas
rejeitaram a proposta apresentada
pelo Governo e aprovaram indicati-

vo de greve nas assembleias regionais, em
18 de agosto/11. 

Embora preservando a avaliação por
mérito e retomando algumas cláusulas que
tentaram tirar na proposta anterior, a cha-
mada “propostinha” não apresentou prati-
camente nenhum avanço real. Além disso,
não contemplava uma reivindicação funda-
mental que é o enquadramento inicial de
carreira na referência com valor equiva-
lente ao piso da categoria, passando de 43
para 53 ou 54, dependendo do cálculo e da
empresa. 

O resultado foi que, do total de 424
votantes nas assembleias regionais con-
juntas realizadas em 18 de agosto/11, 220
rejeitaram a proposta, 193 foram favorá-
veis e 13 se abstiveram. 

A categoria está na luta por uma com-
pleta reformulação da carreira nas empre-
sas, informa o presidente do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa. “Que-
remos a incorporação na Tabela Salarial
para que os profissionais possam retomar
sua carreira funcional. Esse mesmo enqua-
dramento já foi concedido de forma justa

aos advogados das empresas. Então, por
que a discriminação? Será que as gravatas
valem mais do que nossas botas? Não resta
dúvida que o enquadramento reivindicado
é mais do que justo, viável e estratégico
para o início da reconstrução das nossas
carreiras”, complementou Dotti Cesa.

Achatamento salarial está
acabando com as carreiras

Nos últimos anos, o achatamento da
Tabela Salarial da Epagri e da Cidasc vem
acabando com a carreira dos engenheiros
agrônomos e médicos veterinários nas em-
presas. Profissionais com pós-graduação e
mais de 20 anos de empresa recebem o
mesmo salário de um recém contratado e
menos da metade que de um pesquisador
da Embrapa.  

Apesar dessa total falta de estímulo,
são encarregados dos principais programas
que projetam Santa Catarina para o Brasil
e para o exterior, como o SC Rural, pesqui-
sas e a defesa sanitária e vegetal. O suces-
so da agricultura e do agronegócio tem co-
mo base imprescindível a competência dos
engenheiros agrônomos e médicos vete-
rinários que dão sustentação à produtivi-
dade e qualidade das culturas e criações
catarinenses exportadas para o mundo.

FF

• Cerca de 70% dos profissionais das ca-
tegorias consideradas diferenciadas pela
CLT na Cidasc e Epagri estão recebendo a-
penas o mínimo profissional, portanto estão
fora do PCS;
• O PCS não tem utilidade para esses pro-
fissionais, pois são os únicos sem carreira
reconhecida na empresa;
• Os que recebem o mínimo profissional
não são beneficiados com o aumento real,
implementação de avaliação por desempe-
nho ou reposição salarial pelo INPC;
• A revisão do PCS e do correto enquadra-
mento inicial dessas carreiras é um pleito
antigo das pautas do Seagro e Simvet;
• A situação existente de achatamento da
diferença salarial entre os profissionais mais

novos e os mais antigos precisará de qual-
quer forma ser corrigida pelas empresas;
• O Governo reconheceu que é possível re-
ver o PCS para adequá-lo as especificidades
das categorias diferenciadas, tendo revisto a
incorporação inicial da carreira dos advoga-
dos do 43 para 56 ou 57, através de reso-
lução recente do CPF;
• A incorporação não implica em nenhum
desembolso para as empresas na sua im-
plantação;
• Os engenheiros agrônomos e médicos
veterinários respondem pela área fim das
empresas, não havendo qualquer justificati-
va para o tratamento discriminatório que as
empresas e o Governo do Estado estão im-
pondo a esses trabalhadores.

Com o apoio do Dep. José Milton Scheffer, o Seagro e os sindicatos parceiros procuraram construir uma
nova proposta sem tocar na meritocracia e que contemplasse o enquadramento da categoria na Tabela

Salarial, como foi deferido pelo CPF aos advogados, na rodada de 11 de julho. 

O Seagro desde o início se posicionou
contra a proposta apresentada pelo se-
cretário da Agricultura, João Rodrigues,
de conceder 1% de ganho real para todos
os funcionários, condicionado a suspen-
são do processo de avaliação por mereci-
mento em andamento na Epagri. 

Na reunião extraordinária do Conse-
lho Deliberativo do Seagro de 5 de julho,
após apresentarem as posições de suas
respectivas regiões, por unanimidade, os
dirigentes rejeitaram levar a infeliz pro-
posta em assembleia.

Para os dirigentes do Seagro, jogar
fora o processo de avaliação por mérito
colocaria em risco a melhoria da qualida-

de do serviço público, além de abrir mão
de uma antiga conquista prevista no Pla-
no de Cargos e Salários. "Se o processo
de avaliação de mérito tem falhas, elas
devem ser apuradas para aperfeiçoar o
processo. O que não podíamos concordar
era matar a vaca para acabar com o car-
rapato", ressaltou o presidente, enge-
nheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.

Além do Seagro, os sindicatos parcei-
ros (Simvet, Senge, Sincópolis e Sindi-
zoot) também se posicionaram contra a
proposta. Posteriormente, até os profis-
sionais associados dos demais sindicatos
da Agricultura também rejeitaram a pro-
posta em assembleias.

Meritocracia é preservada

Assembleias regionais realizadas em Concórdia e em Florianópolis também rejeitaram a proposta do Governo e aprovaram indicativo de greve, em 18 de agosto/11 

Engenheiros agrônomos rejeitaram a proposta que não 
contemplava o enquadramento da carreira profissional

CAMPANHA SALARIAL 2011-2012

“PROPOSTINHA” FOI REJEITADA, PORQUE:
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68ª edição da Semana Oficial da
Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia (Soeaa), com o te-
ma "Pesquisa e Inovação Tecno-
lógica: Conhecimento Profissio-

nal a Serviço do Desenvolvimento Sus-
tentável" reuniu em torno de 3,5 mil par-
ticipantes, entre 27 a 30 de setem-
bro/11, em Florianópolis. 

Além de delegações da China, Uru-
guai, Costa Rica, Irã, Turquia, Portugal,
Argentina, Bolívia, Costa Rica, entre ou-
tros países, centenas de profissionais de
todos os estados brasileiros contribuíram
para o recorde de inscrições na história
da Soeaa. Essa edição também teve a
maior participação jovem entre as já rea-
lizadas, com aproximadamente 700 estu-
dantes.

Na programação, diversos temas fo-
ram apresentados e debatidos por pales-
trantes renomados, entre eles a ambien-
talista e ex-ministra Marina Silva. Vários
Fóruns, como: Acessibilidade e Mobili-

dade Urbana; Eficiência Energética; Pró-
Equidade de Gênero, de Entidades, de Va-
lorização Profissional; Fórum Jovem,
entre outros.  

No último dia, foi realizado o debate
com os candidatos à presidência do Con-
fea 2011. Após, foi aprovada a Carta de
Florianópolis.

No encerramento, os congressistas fo-
ram presenteados com um show da can-
tora Fafá de Belém, organizado pelos an-
fitriões da 69ª Soeaa, que acontece em
setembro de 2012 no Estado do Pará.   

Segundo o anfitrião Raul Zucatto, en-
genheiro agrônomo e presidente do Crea-
SC, o evento superou as expectativas. “E
também revelou nossa real preocupação
em busca do desenvolvimento sustentá-
vel e compromisso com as gerações futu-
ras, proporcionando um exemplo ao Bra-
sil e ao mundo de como podemos  coleti-
vamente gerar desenvolvimento preser-
vando os recursos da Terra”, afirmou
Zucatto.

68ª Soeaa bate
recorde de público

em Florianópolis
Mais de 3,5 mil profissionais participam do evento,

um recorde de inscrições na história da Soeaa

AA

A 68ª Soeaa lançou a carta oficial
pautada pela defesa da ética e da sus-
tentabilidade em todos os níveis da so-
ciedade brasileira. No documento, os
profissionais declararam seu direito à
justa indignação face aos atentados à
ética e à moralidade pública denuncia-
dos pelos meios de comunicação e ór-
gãos de controle, o seu dever de mobi-
lização no combate à corrupção, além
da busca do reconhecimento social de
profissões. 

Também reiteraram sua disposição
de participar na construção de um Pro-
jeto de Nação e de integração das Amé-
ricas tendo o conhecimento funda-
mentado na ciência, pesquisa e inova-
ção voltado para a sustentabilidade.

Entendem que é urgente a necessi-
dade de formação e reestruturação das
equipes técnicas dos órgãos de governo
com a participação efetiva das organi-
zações e reiteram a necessidade de uma
política de incentivo à agronomia, en-
genharia, arquitetura, geologia, geo-
grafia e meteorologia que valorize os
profissionais num momento histórico
da melhoria das condições socioeconô-
micas internas e externas do País. 

A Carta de Florianópolis revela,
ainda, a expectativa geral quanto à ple-
na democratização e observação dos
princípios éticos na realização dos plei-
tos eleitorais no Sistema Confea/Crea.

Veja o documento na íntegra no site
www.crea-sc.org.br/

Carta de Florianópolis é pautada
pela defesa da ética e da sustentabilidade

Seagro fechou a Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT) da Campa-
nha Salarial 2011-2012 para os
engenheiros agrônomos que tra-
balham nas cooperativas e agro-

indústrias de Santa Catarina, em 16 de
junho/11.

Nas cooperativas foram renovadas as
cláusulas sociais, INPC de 6,3% e concedi-
do 1,2% de ganho real, além de garantia
do Salário Mínimo Profissional.

Já para os profissionais das agroindús-
trias, os reajustes concedidos em algumas
empresas ultrapassaram a inflação do pe-
ríodo. Além da renovação das cláusulas so-
ciais do acordo anterior, garantia do SMP,
INPC de 6,3% e ganho real idêntico ao do
sindicato majoritário.

Mais uma vez um dos pontos altos da
negociação nas empresas privadas foi a
manutenção da cláusula que garante o
cumprimento do Salário Mínimo Profis-

sional, destaca o presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa. “É
importante lembrar sempre que o SMP é
uma remuneração inicial de carreira e que
precisamos avançar na melhoria do salário
dos profissionais com mais tempo de em-
presa”, enfatiza Dotti Cesa.

Cooperativas e Agroindústrias
fecham acordo coletivo em junho 
Os engenheiros agrônomos conquistaram INPC, ganho real,
garantia do pagamento do SMP e renovação das cláusulas 

Dirigentes do Seagro, Simvet e Sindizzot
em reunião com o representante do Sindiocesc

para aprovação da CCT

Encontra-se tramitando no Senado Fe-
deral a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC 02/2010), apresentada em março de
2010 pelo senador Sadi Cassol (PT-TO),
que pretende estender a Lei 4950-A, do
Salário Mínimo Profissional, aos trabalha-
dores da administração pública

O engenheiro civil e Senador Marcelo
Crivella (PRB-RJ) é o novo relator da PEC
02/2010, que "estabelece como princípio
do sistema remuneratório do servidor pú-
blico a observância do piso salarial nacio-
nal das diversas categorias, nos termos da
lei federal". Crivella foi designado em 31
de agosto pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado. O objetivo
é evitar que editais de concursos munici-
pais, estaduais e federais ofereçam salários
abaixo do piso da categoria. 

O Seagro já se manifestou junto ao se-
nador recomendando o parecer favorável a
essa iniciativa que será uma importante

conquista na luta para fazer valer o SMP
para todos os profissionais das prefeituras
e estatutárias.

Acompanhe a PEC no site www.sena-
do.gov.br (entre no portal Atividade Le-
gislativa, marque PEC e digite o número e
o ano da emenda: 02/2010). 

FAÇA A SUA PARTE

Para a PEC 02/2010 ser aprovada é pre-
ciso o empenho de todos para pressionar o
relator designado recomendando o parecer
favorável a PEC 02/2010, bem como sua
agilização na tramitação. Vamos lotar a
caixa postal: crivella@senador.gov.br/

Os profissionais também podem assinar
o abaixo-assinado manifestando apoio a
proposta e solicitando aprovação imediata
da PEC 02/2010 no site:

www.peticaopublica.com.br/

Seagro apoia PEC 02/2010 para 
estender o SMP aos estatutários

BOLSA DE ESTUDOS
O Seagro também apóia o Projeto de Lei nº3725/2008, que institui bolsa de

estudo para estudantes de educação superior de cursos que integram os campos
agropecuário, florestal e médico veterinário, de autoria do engenheiro agrônomo,
Deputado Valdir Colatto (PMDB-SC).

OO

DIRETORIA REGIONAL DE ARARANGUÁ

• Kleyton Colares de Abreu
• Tiago Fabro Arcaro

DIRETORIA REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL

• Clóvis Adriano Teixeira Paes

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO JOAQUIM

• Geraldo Deffune G. de Oliveira

DIRETORIA REGIONAL DE CANOINHAS
• Vilmar Daniel Marcon 
DIRETORIA REGIONAL DE CHAPECÓ
• Leocir Pedro Moro

DIRETORIA REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS

• Suely Lewenthal Carrião 

DIRETORIA REGIONAL DE CRICIÚMA

• JOÃO ADELINO VIEIRA RODRIGUES

Boas vindas aos novos sócios
Associados entre 04 de Maio a 06 de Setembro de 2011



PRESIDENCIÁVEIS AO
CONFEA DEBATEM NA
SOEAA

O candidato a
presidência do
Confea, engenheiro
agrônomo Álvaro
Cabrini Jr, partici-
pou do debate com
os também candi-
datos, Francisco
Machado, José Ta-
deu da Silva e Luis Fernando Buch. 

Ojetivo, Cabrini mostrou amplo co-
nhecimento sobre o funcionamento do
Sistema Confea/Crea e respondeu aos
questionamentos feitos por presidentes
de entidades de classe, demais candida-
tos e pelo público em geral.

Quanto à polêmica Resolução 1010,
Cabrini falou que é inovadora no que diz
respeito à maneira de conceder atribui-
ções. “No entanto, é um tema que está
há mais de seis anos na tentativa de ser
implantado e será minha obrigação como
presidente do Confea levar entendimento
e condições de mais tranquilidade ao
Sistema”, garantiu. “Não temos obtido
consenso entre as Câmaras nacionais, por
isso acredito que a Resolução precisa
passar por uma reformulação para deixar
claro os seus conteúdos. Faremos uma
ampla discussão no Confea e, se preciso
for, reformularemos todos os anexos da
1010 para dar tranquilidade às profis-
sões, às lideranças de Câmara e dos
Creas.” 

Cabrini terminou sua participação
aclamado pelos presentes. “A valorização
das nossas profissões é fundamental para
criar condições de sustentabilidade ao
Sistema. Precisamos criar ferramentas
para que os Creas atuem seguramente,
com agilidade e tecnologia”, finalizou.
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O Seagro participou do 4º FNEA – Fó-
rum Nacional de Engenheiros Agrônomos
realizado em 26 de setembro, em Florianó-
polis/SC. O Fórum é um espaço de discus-
são dos assuntos da categoria, promovido
pelos integrantes do próprio Fórum Perma-
nente de colegas de todo o Brasil. 

O evento que antecedeu a 68ª Soeaa
debateu assuntos relacionados à Agricultu-
ra Brasileira, Pesquisa Assistência e Exten-
são Rural e Segurança Alimentar, onde par-

ticiparam como palestrantes os engenhei-
ros agrônomos Valter Bianchini (Emater) e
Paulo Tagliari (Epagri). 

Já no tema Mercado de Trabalho e Va-
lorização Profissional, os palestrantes fo-
ram os engenheiros agrônomos Jorge Dotti
Cesa, (presidente de Seagro), Jonas Dantas
(presidente do Crea-RJ) e Álvaro Cabrini
(candidato a presidência do Confea e pre-
sidente licenciado do Crea-PR).

presidente da Epagri, Luiz Hess-
mann recebeu a Medalha do Mé-
rito do Sistema Confea/Crea
2011, na cerimônia de abertura
da 68ª Soeaa. A condecoração

homenageou a Epagri pelos serviços pres-
tados ao país nas áreas social, ambiental,
econômica e agrícola. 

Citada pela Comissão como a maior e
melhor “universidade rural” informal do
país, entre outros feitos relevantes, foram
destacados o desenvolvimento dos proje-
tos de fruticultura de clima temperado, de
suinocultura, implantação de cooperativas
agropecuárias e os projetos de grãos. 

A Epagri foi indicada pelo Seagro,
Agrocon e Atasc, avaliada pela comissão
de mérito e concorreu entre mais de 100
indicações. "Esse prêmio é o reconheci-
mento pelo trabalho dos profissionais que
fazem da Epagri uma empresa de excelên-
cia pelos serviços prestados junto aos a-
gricultores familiares e a sociedade cata-
rinense", ressalta o diretor de comunica-
ção do Seagro, engenheiro agrônomo
Paulo Silva. 

A honraria foi criada há 52 anos para
valorizar profissionais, entidades e institu-
ições de ensino pelos serviços prestados à
nação, à regulamentação profissional e ao
aprimoramento técnico profissional.

HOMENAGENS - Além da Epagri, 10
profissionais e uma associação de Enge-
nharia receberam a medalha do mérito.
Entre eles, o catarinense engenheiro me-
cânico Hyppólito do Valle Pereira Filho,

orador representante de todos os home-
nageados. 

“Hoje o Brasil é o país do momento.
Os homenageados pelo Sistema Confea/
Crea participaram e tiveram importância
na construção dessa realidade nacional”,
ressaltou e defendeu a importância das

profissões tecnológicas. “Estamos na era
da transformação ampla na forma de ver
o mundo e a vida. Da nano à cosmotec-
nologia, do micro ao macro, o mundo se
modifica a cada dia. A nós, profissionais,
cabe entender como o mundo se move”,
concluiu Hyppólito.

Profissionais homenageiam
a Epagri na 68ª Soeaa 

Presidente da Epagri,
Luiz Hessmann 
recebeu a honraria
das mãos dos
engenheiros
agrônomos, Francisco
Xavier Ribeiro do Vale
(Conselheiro Federal e
chanceler da
Comissão do Mérito),
e Raul Zucatto
(Presidente do
Crea-SC) 

Epagrianos comemoraram a homenagem

Indicada pelo Seagro, Agrocon e Atasc, a Epagri concorreu com mais de 100 indicações 

Profissionais e estudantes participaram do Fórum que anteceu a 68ª Soeaa

Fórum Nacional dos Engenheiros Agrônomos 

OO

Fórum de Valorização debate o
Salário Mínimo Profissional

O destaque do Fórum de Valorização
Profissional foi o debate sobre a situação
do Salário Mínimo Profissional com os diri-
gentes de federações de engenheiros, mé-
dicos veterinários, arquitetos e dos tecnó-
logos, entre elas a Fisenge - Federação In-
terestadual dos Sindicatos dos Engenhei-
ros. Em pauta, o andamento das ações pa-
ra que o projeto do deputado João Pizzo-
latti seja rejeitado no Senado. 

Na ocasião, o presidente da Fisenge,
engenheiro agrônomo Carlos Bittencourt,
fez um resgate detalhado da luta que re-
sultou na maior conquista da categoria. A
Lei nº 4.950-A foi conquistada em 1966,
após forte mobilização do movimento de
engenheiros no Congresso Nacional, garan-
tindo a remuneração de 8,5 salários míni-
mos para carga horária de 8 horas.

Bittencourt também relatou os riscos
que o SMP sofre com as ações que correm
no Senado e no Supremo Tribunal Federal.
“O projeto que está para ser votado no Se-
nado praticamente extermina o SMP, ao
indicar a negociação coletiva em substitui-
ção ao SMP. “Extinguir uma conquista his-
tórica de 45 anos será um atraso muito
grande, principalmente nesse momento
que a engenharia passa por esse cresci-
mento. Seria uma grande desvalorização

do profissional”, ressalta.
O SMP é uma conquista importante,

que garante dignidade aos profissionais e
propõe uma remuneração compatível com
a complexidade do trabalho. Nesse senti-
do, tanto a Fisenge como o Seagro estão
empenhados na luta para que a proposta
seja rejeitada.

O Fórum também aprovou a moção
apresentada pelo presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa,
que apóia a reivindicação de Santa Cata-
rina na retomada das carreiras da engenha-
ria tendo como referência inicial o Salário
Mínimo Profissional. “Ficou evidente a ne-
cessidade de uma atuação cada vez mais
forte das federações e entidades de classe
na defesa do SMP e dos interesses dos
profissionais”, ressaltou Dotti Cesa. 

Confea vai mapear profissionais da engenharia
Até o dia 31 de dezembro/11, os profissionais do Sistema Confea/Crea vão

responder ao Censo dos Profissionais da Engenharia no Brasil, para
mapear os profissionais da área tecnológica. Objetivo é conhecer os

profissionais atuantes e os que têm interesse em voltar a atuar. 
O censo pode ser respondido pela internet, no www.censo.confea.org.br/

Estande da Fisenge e do Seagro na feira tecnológica

Eng. Agr. Álvaro Cabrini
se destaca no debate
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umentar a qualidade de vida da
população com tecnologia e se-
gurança em todo o processo da
produção de alimentos. Esse foi
um dos objetivos definidos na

abertura do 7º CEEA - Congresso Estadual
de Engenheiros Agrônomos realizado entre
13 a 15 de julho, em Florianópolis.

Sob o tema central “Engenheiro Agrô-
nomo: Inovação, Tecnologia e Segurança
Alimentar”, mais de 350 profissionais par-
ticiparam de importantes debates sobre as
perspectivas da produção de alimentos em
Santa Catarina, no Brasil e no mundo, as
diferentes legislações ambientais (nacio-
nal e estadual) e a importância da forma-
ção profissional do engenheiro agrônomo.

VENCENDO DESAFIOS

Presente na cerimônia de abertura, o
governador de Santa Catarina, Raimundo
Colombo, ressaltou a importância do tra-
balho dos engenheiros agrônomos para a
perspectiva de qualidade de vida no cam-
po e para o reconhecimento do setor em
todo o País. "Expresso minha admiração
ao lado humano desses profissionais e a
importância de sua atuação na construção
do modelo de agricultura praticado em
nosso estado, referência em todo o País.
Com seu idealismo e presença no campo,
esses profissionais foram ao longo dos
anos vencendo todos os desafios para o
crescimento de diversos setores, nesta di-
fícil e sofrida atividade que é a agrícola",

frisou.
Colombo destacou o sucesso do mode-

lo de agricultura familiar. “Apesar das difi-
culdades no campo, a agricultura é o prin-
cipal setor a promover o crescimento de
nossa economia”. Também defendeu o in-
vestimento em inovação tecnológica para
que Santa Catarina se mantenha competi-
tiva na área rural, ressaltou a importância
de fortalecer as empresas públicas e ace-
nou a abertura de concurso público para a
contratação de novos profissionais. 

FUNDAMENTAIS NA

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Já o presidente do Crea-SC, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto, ressaltou a capa-
cidade e competência dos engenheiros
agrônomos diante do desafio para a cons-
trução da qualidade de vida no Planeta,
aliado ao meio ambiente. “Nós somos fun-
damentais para a produção de alimentos,
para a pesquisa, inovação, novas tecnolo-
gias e novas alternativas, sejam elas de
energia menos poluentes, seja no desen-
volvimento”, destacou Zucatto.

Por outro lado, a produção de alimen-
tos é uma atividade essencialmente vincu-
lada à natureza e cabe aos centros de pes-
quisas gerarem tecnologias que garantam
avanços em termos de produtividade e
lucratividade, afirmou o ex-presidente do
Seagro.

APOIO FOI FUNDAMENTAL

PARA A REALIZAÇÃO DO

7º CEEA

Nos três dias do Congresso foram de-
finidas várias propostas que vão nortear as
futuras ações do Seagro, Uneagro, Aeasc e
as associações regionais de Santa Catarina.
Confira na Carta dos Engenheiros Agrôno-
mos de Santa Catarina na página 10. 

O 7º CEEA foi realizado pelo Seagro,
Uneagro, Aeasc e as Associações Regionais
de Engenheiros Agrônomos de Santa Cata-
rina: AEACN (Campos Novos), Aeagro (Oes-
te catarinense), Aeagro (Florianópolis e re-
gião), Aeajo (Joaçaba e região), Agrocon
(Concórdia e região), Agroec (Extremo
Oeste Catarinense) e a Assea (Serra
Catarinense).

As entidades da Agronomia agradecem
a parceria e o apoio fundamentais para a
realização e sucesso do 7º CEEA - Congres-
so Estadual dos Engenheiros Agrônomos:
Crea-SC; Fisenge; Funturismo; Cidasc; Epa-
gri; Secretaria de Estado de Turismo, Cul-
tura e Esporte; Secretaria de Estado da A-
gricultura e da Pesca; Governo de Santa
Catarina; Caixa Econômica Federal; Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento; Cooperativa Central Aurora; BRDE;
Expoagro Afubra; Senar; Faesc; Fundagro;
Mútua-SC; Ocesc; Sescoop/SC; Fecoagro; e
o Governo Federal.

O 7º CEEA buscou promover a integração dos engenheiros agrônomos e suas entidades
com temas fortemente voltados para o enriquecimento e valorização da carreira profissional 

Engenheiros agrônomos debatem a
produção e a segurança alimentar 

EMOÇÃO E APLAUSOS AO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

SILVIO MENEZES

O presidente licenciado da Aeasc,
engenheiro agrônomo Silvio Thadeu
de Menezes foi aplaudido em pé por
centenas de profissionais emociona-
dos com sua força, fé e determinação
após seu discurso na abertura do Con-
gresso. 

Silvio parabenizou os colegas que
organizaram o CEEA, pediu desculpas
por não ter contribuído devido a pro-
blemas de saúde e ainda aproveitou a
ocasião para cobrar do Governador
Raimundo Colombo, agilidade na
aprovação das reivindicações dos
engenheiros agrônomos das empresas
públicas na Campanha Salarial.

“Como profissional, me sinto mui-
to orgulhoso, pois temos centenas de
colegas atuando em muitas funções e
colaborando significativamente com o
desenvolvimento de nosso estado”,
ressaltou Silvio.

AA

A conferência de abertura do 7º CEEA foi feita pelo engenheiro agrônomo Erikson Camargo Chandoha, secretá

7º CEEA
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Produzir alimentos com eficiência e
tecnologia para produzir mais em menor
espaço, foi o tema debatido intensamente
no Congresso.

Para o diretor executivo da Embrapa,
engenheiro agrônomo Waldyr Stumpf Ju-
nior, as análises sobre a produção de ali-
mentos precisam englobar os panoramas
regional, nacional e internacional. Nas a-
nálises de médio e longo prazo, Stumpf
ressaltou a importância da qualidade dos
alimentos, da disponibilidade e qualidade
da água, da segurança alimentar e também
das adaptações às mudanças climáticas.

Em outro painel, o engenheiro agrôno-
mo Airton Spies destacou a importância do

engenheiro agrônomo no desenvolvimento
da agricultura catarinense. O Estado está
em 5º lugar no ranking de produção agrí-
cola, apesar de ocupar pouco mais de 1%
do território nacional. É o principal produ-
tor de cebola e maçã, além de se destacar
como maior produtor de suínos e maior
exportador de frangos do país. Em 2010, a
safra de cebola atingiu 1.498 toneladas,
enquanto a de maçã chegou à safra recorde
de 1.124 toneladas.

"Mesmo com tantas restrições de espa-
ço e relevo, Santa Catarina é destaque na
agricultura e isso se deve muito ao traba-
lho dos engenheiros agrônomos", afirmou
Spies.

Mesa de abertura: Silvio Thadeu de Menezes (Aeasc), Raul Zucatto (Crea-SC), Kleber Souza Santos, (Confea), Carlos Pieta Filho (Amia), Erikson Camargo Chandoha (Mapa), Raimundo Colombo (Governador de SC),
Diogenes Y Castro (Uneagro), Dep. Federal José Milton Scheffer (Alesc), Airton Spies (Secretaria da Agricultura), José Levi Pereira Montebelo (Confaeab), Eduardo Piazera (Fisenge) e Jorge Dotti Cesa (Seagro-SC)

rio de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Cenário catarinense foi destaque 

A conferência de abertura do 7º
CEEA foi realizada pelo secretário de
Desenvolvimento Agropecuário e Coo-
perativismo do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, enge-
nheiro agrônomo Erikson Camargo
Chandoha. Ele fez uma exposição sobre
o avanço da produção agropecuária no
país nos últimos 50 anos para falar das
metas do governo federal.

Segundo dados do Mapa, a produ-
ção nacional de grãos passou de 17,2
milhões de toneladas em 1960 para
190,7 milhões de toneladas em 2010,
um aumento de 775%. No entanto,
nesse mesmo período, a área produtiva
passou de 22 milhões de hectares para
47,2 milhões de hectares, um aumento
de 116%. “Se o Brasil mantivesse a
mesma tecnologia de 1960, teria de
ocupar mais de 145 milhões de hecta-
res para ter a produção atual. Isso
mostra a importância de se investir em
tecnologia”, ressaltou Chandoha. 

A importância da agricultura cresce
ao se analisar as projeções feitas pela

Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação, que aponta
que a demanda mundial por alimentos
cresceu 25% desde 2000, e com a pro-
jeção de que a população mundial cres-
cerá mais 1,7 bilhão até 2030.

Neste cenário, pontuou que as me-
tas do Governo Federal para 2022 são
duplicar a produção agropecuária, du-
plicar as exportações, aumentar a pro-
dutividade em 50%, triplicar os inves-
timentos destinados à pesquisa agro-
pecuária, aumentar os níveis de con-
trole de sanidade, ampliar a área de
florestas econômicas em 50%, alcançar
a autonomia em fertilizantes e ampliar
a oferta de informação meteorológica.

Entre os planos do Governo, desta-
ca-se o Plano de Agricultura de Baixa
Emissão de Carbono. “O Brasil é o 14º
maior emissor de gases de efeito estu-
fa. O combate ao aquecimento global
tem de ser compatível com o cresci-
mento econômico sustentável e com o
combate à pobreza”, concluiu o secre-
tário nacional.

Novidades do 7º CEEA 
Nesta edição, pela primeira vez foi rea-

lizado o Fórum das Mulheres Engenheiras
Agrônomas e o Encontro de Entidades de
Classe. Os eventos foram aprovados pelos
participantes que deliberaram pela sua
continuidade nos próximos congressos. 

Também foi inédito realizar o debate
sobre a formação acadêmica no salão prin-
cipal do Congresso. Nos eventos anterio-
res, os temas sobre ensino e grade curri-
cular ocupavam salas menores e eram rea-
lizados paralelos a outras atividades.

A importância dos temas abordados, os
palestrantes qualificados e o grande núme-

ro de colegas participantes, comprovaram
o sucesso do CEEA para fortalecer a for-
mação profissional, ressaltou o presidente
do Seagro, Jorge Dotti Cesa, coordenador
adjunto do CEEA.

Para o presidente da Uneagro e coorde-
nador do Congresso, Diogenes Eleison Y
Castro, o CEEA superou as expectativas. “A
categoria saiu fortalecida com o debate de
temas de grande relevância para a so-
ciedade e com os encaminhamentos dados
em relação às entidades de classe e à va-
lorização profissional”, acredita Diogenes. 

ANÁLISE DO PASSADO E PROJEÇÕES
FUTURAS NA CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Governo pretende duplicar a produção agropecuária
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1. Melhorar e desenvolver tecnolo-
gias e conhecimentos que contribuam
para um desenvolvimento socialmente
mais justo, economicamente mais viá-
vel e ambientalmente mais prudente,
que permitam uma integração cada vez
maior do espaço urbano e rural e o uso
sustentável dos recursos da biodiversi-
dade;

2. Enfrentar a questão do uso indis-
criminado de agrotóxicos que, sem a
devida responsabilidade técnica de En-
genheiro Agrônomo, torna-se um grave
problema ambiental e de saúde pública;

3. Agir junto às instituições compe-
tentes buscando a melhoria dos proces-
sos de formação dos Engenheiros Agrô-
nomos nos cursos de Agronomia;

4. Aumentar e melhorar o diálogo
entre as entidades representativas dos

Engenheiros Agrônomos e sociedade em
geral, visando a superação dos desafios
socioeconômicos e ambientais atual-
mente existentes;

5. Participar do processo de discus-
são e aprovação de uma legislação am-
biental que permita a produção de ali-
mentos e o uso do solo com conserva-
ção dos recursos naturais do espaço ur-
bano e rural, e que exija a participação
de profissionais habilitados no desen-
volvimento destas atividades;

6. Exigir que todos os cargos e fun-
ções nos âmbitos municipal, estadual e
nacional que necessitem conhecimen-
tos na área da agronomia sejam ocupa-
dos por Engenheiros Agrônomos;

7. Envidar todos os esforços buscan-
do proporcionar a plena valorização
profissional do Engenheiro Agrônomo.

Fotos: 1- Túlio César Dassi, Pres. Aeajo; Waldyr Stumpf Junior, Diretor da Embrapa; Íris Silveira, ex-Pres.
Uneagro; 2- Álvaro Cabrini Jr, Pres. Crea/PR; Raul Zucatto, Pres. Crea-SC; 3- Valdir Silveira de Ávila, Pres.
Agrocon; João Sebastião Araújo, Coord. Nacional das Câmaras de Agronomia/Crea-RJ; Kleber Souza dos

Santos, Cons. Federal do Confea; Felipe Penter, Coord. Câmara Agronomia/Crea-SC 4- Luís Eduardo Couto de
Oliveira Souto, Prom. Justiça do MPE; Ulisses Rogério Arruda de Andrade, Sec. da Câmara de Desenv. Florestal
da Fiesc; Airton Spies, Secr. Adj. da Secretaria da Agricultura e da Pesca de SC; 5- José Levi Montebelo, Pres.
Confaeab; 6- José Nei Telesca Barbosa, MBA em Agronegócio; 7- Clenoir Antônio Soares, Pres. Aeagro; Mário
Lanznaster, Pres. Coopercentral Aurora; Ari Neumann, Ass. PEC/Crea-SC; 8- James Luiz Berto, Coord. Adj. do
Curso de Agronomia UnoChapecó; Aike Anneliese Kretzschmar, Coord. do Curso da Udesc; Celso Lopes de

Albuquerque Júnior, Coord. do Curso da Unisul; Afonso Inácio Orth, Coord. do Curso da UFSC; 9- Cleto Vieira de
Souza, Aeagro/Fpolis; José Carlos Paiva Filho, Pres. do Cedec e da Agroec; Anne-Lore Schroeder, Dir. Téc.
Científica Aeasc; 10- Diogenes Y Castro, Pres. Uneagro; Jorge Dotti Cesa, Pres. Seagro-SC; Leonel Ferreira,
Vice-Pres. Uneagro; Ademar Paulo Simon, Pres. em exercício da Aeasc; 11- Inês Claudete Burg, Coord. do
Curso de Agronomia da UFFS; Carla Giovana Cabral, Coord. do Grupo de Pesq., Democracia e Gênero em

Ciência e Tecnologia na UFRN; Mara Coelho de Souza Lago, Coord. do Inst. de Est. de Gênero da UFSC;12-
Milton Losso, Pres. Aeagro/Fpolis; Fernando Vieira do Amaral, Dir Téc. Uneagro; 13 - Mara Benez, Dir. Seagro-

SC; Eliana Lentz Cantú, Dir. Fin. Adj. Aeagro/ Fpolis; 14- Valdir Colatto, Dep Fed.; Guilherme Machado, Sec.
Aeagro/Fpolis; Ademar Simon, Aeasc.

eunidos no 7º Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos (7º CEAA),
de 13 a 15 de julho de 2011, os profissionais manifestam, aqui, posições
discutidas frente aos desafios da categoria e o momento atual e futuro
da sociedade catarinense e brasileira.

Estamos vivendo um momento da história caracterizado pela rapidez
e intensidade das mudanças, da quebra de paradigmas e da percepção, cada vez maior,
da finitude dos recursos naturais. Somos privilegiados não somente por vivermos este mo-
mento, mas, também, pelo fato de, com a formação profissional que temos, poder contri-
buir efetivamente para superar os desafios que já estamos enfrentando como seres hu-
manos, inclusive o da produção de alimentos para uma população mundial que já supera
os 7 bilhões de habitantes.

O estágio de desenvolvimento da agricultura de Santa Catarina conhecida no Brasil e
no mundo por suas características ímpares só pôde ser alcançado com a participação efe-
tiva dos Engenheiros Agrônomos. Apesar desses avanços, entretanto, ainda temos muitos
desafios a enfrentar em termos sociais, econômicos e ambientais. Para isso, precisamos:

RR

Neste contexto, os Engenheiros Agrônomos do Estado e suas entidades representati-
vas: Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina - SEAGRO-SC; Cooperativa
dos Engenheiros Agrônomos e de Profissionais em Desenvolvimento Rural e Ambiental de
Santa Catarina - UNEAGRO/SC; Associação dos Engenheiros Agrônomos de Santa
Catarina - AEASC e seus Núcleos Regionais; e as Associações Regionais de Engenhei-
ros Agrônomos - AEAJO, ASSEA, AGROCON, AEAGRO-Fpolis, AGROEC, AEACN e
AEAGRO, comprometem-se com o futuro do Estado, buscando aprimorar as
ações de ensino, assistência técnica, extensão rural, pesquisa, serviços,

defesa sanitária vegetal e informações para o
bem-estar, o desenvolvimento econômico, a
preservação ambiental e a melhoria da
qualidade de vida da população.

Carta dos 
Engenheiros Agrônomos 

de Santa Catarina
A carta do 7º Congresso foi entregue às

autoridades competentes em âmbito
municipal, estadual e federal 
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Plenária final do 7º CEEA

Florianópolis, 15 de julho de 2011.

7º CEEA
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erca de 50 profissionais partici-
param do 1º Fórum Catarinense
de Mulheres Engenheiras Agrô-
nomas realizado durante o 7º
CEEA, em Florianópolis. 

O trabalho na Agronomia e as ques-
tões de gênero foi o tema debatido pelas
profissionais Mara Coelho de Souza Lago,
coordenadora do Instituto de Estudos de
Gênero da UFSC; Carla Giovana Cabral,
coordenadora do Grupo de Pesquisa De-
mocracia e Gênero em Ciência e Tecno-
logia (DG); e Inês Claudete Burg, coorde-
nadora do curso de Agronomia da Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul. Elas
apresentaram diferentes abordagens so-

bre a inserção de mulheres no mercado de
trabalho e na sociedade. 

Uma peça teatral abordou ludicamente
os aspectos da dupla e até tripla jornada
das mulheres. Também procuraram ilus-
trar como são construídos e constituídos
culturalmente os papéis desempenhados
por mulheres e homens na sociedade 

Fórum terá continuidade
Diante da avaliação positiva dos par-

ticipantes, a plenária do CEEA deliberou
pela continuidade da realização do Fórum
nos próximos Congressos de Engenheiros
Agrônomos. Também ficou decidido que

não haverá atividades paralelas durante o
Fórum, como ocorreu este ano. Isso deve-
rá permitir maior participação de todos os
engenheiros agrônomos e engenheiras a-
grônomas, destaca a representante do
Seagro no Coletivo de Mulheres da Fisen-
ge, engenheira agrônoma Mara Benez. 

"O Fórum abriu a possibilidade de ter-
mos um espaço e a oportunidade de tra-
tarmos temas relacionados à participação
de mulheres no mercado de trabalho. Nes-
se primeiro evento, abordamos questões
de gênero que incidem nas particulari-
dades e dificuldades do exercício da pro-
fissão”, explica Mara.

CC

Engenheiras Agrônomas debatem mercado
de trabalho e as questões de gênero

1º Fórum Catarinense de Mulheres Engenheiras Agrônomas realizado durante o 7º CEEA

Objetivo foi buscar facilitar a integração e acabar com o preconceito no ambiente de trabalho

DIRETORIA DA MULHER É
EFETIVADA NO ESTATUTO
DA FISENGE

Durante o 9º Consenge, os delega-
dos aprovaram o Estatuto da Fisenge e,
entre as alterações, a formalização da
Diretoria da Mulher, em 8 de setembro.

O indicativo vem desde 2005, no
7° Consenge. Já em 2008, durante o 8º
Consenge realizado em Florianópolis,
as engenheiras organizadas avançaram
em suas reivindicações com a criação
do Coletivo de Mulheres, composto de
profissionais representantes dos sindi-
catos filiados à Fisenge.

Mesmo que informalmente, a Dire-
toria da Mulher garantiu a participação
da diretora suplente eleita, com direito
à voz em todas as reuniões da Diretoria
Executiva. “A formalização é fruto de
muita luta e avanços. O Coletivo de
Mulheres pautou ações estratégicas
pela defesa dos direitos das engenhei-
ras, realizou ações, seminários e inú-
meras discussões, que permitiram o
acúmulo de debates”, disse a coorde-
nadora do Coletivo da Fisenge, Márcia
Nori. 

Integrante do Coletivo, Sandra Cris-
tina Lins dos Santos, acredita que
ainda são muitos os desafios: “Ainda
precisamos avançar nas negociações
coletivas pautando questões específi-
cas e ampliando a participação femini-
na nos espaços políticos”.

7º CEEA
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ma plateia de mais de 300 pes-
soas debateram Cidades Susten-
táveis, Integração da América
Latina e Energia, Recursos Mine-
rais e Desenvolvimento durante

o 9° Consenge - Congresso Nacional de
Sindicatos de Engenheiros, realizado em
Porto Velho, Rondônia, de 7 a 10 de se-
tembro/11. 

O evento foi considerado um grande su-
cesso e superou as expectativas iniciais,
porque Rondônia é um estado muito dis-
tante e apresenta sérios problemas de in-
fraestrutura. No entanto, a participação
dos delegados foi significativa e com re-
presentantes de todos os estados com sin-
dicatos de engenheiros filiados à Fisenge.

A recepção da mídia local foi muito
ampla e positiva, já que o Consenge foi o
maior evento realizado até hoje no estado,
com este número de participantes e com
este período de realização.

Segundo o diretor secretário do Seagro,
engenheiro agrônomo Eduardo Piazera, o
Congresso trouxe debates relevantes no
âmbito nacional, mas essenciais para a re-
gião amazônica, como energia, desenvol-
vimento e recursos minerais devido à cons-
trução das hidrelétricas, além da integra-
ção com a América Latina. 

O debate sobre cidades sustentáveis
também foi ao encontro das necessidades

locais ao discutir propostas para a supera-
ção da dicotomia campo x cidade. Isso,
porque Porto Velho, um dos maiores pólos
urbanos da região, apresenta um cresci-
mento acima da média nacional e há uma
preocupação em equilibrar esse crescimen-
to com o uso sustentável das florestas da
região. "Todos esses debates foram muito
importantes, tanto pela participação ativa
dos delegados como pela importância dos
temas", ressalta Piazera.

"Durante o Consenge também foram a-
provadas as propostas que vão nortear as
ações da Fisenge nos próximos três anos",
pontua Piazera.

O presidente da Fisenge, engenheiro a-
grônomo Carlos Roberto Bittencourt, trou-
xe o tema das lutas históricas do movi-
mento de engenheiros pelo Salário Mínimo
Profissional. "Hoje, convivemos com a a-
meaça de remetê-lo à negociação coletiva.
Se essa proposta de substitutivo de proje-
to de lei for aprovada, certamente cami-
nharemos para um crescente processo de
desvalorização profissional", observou.  

O Consenge é uma realização da Fisen-
ge - Federação Interestadual de Engenhei-
ros - e dos 11 sindicatos de engenheiros fi-
liados: Seagro-SC, e Senges dos estados da
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraí-
ba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rondônia, Sergipe e de Volta Redonda-RJ.

Durante o Consenge, foi eleita a nova
diretoria da Fisenge para os próximos três
anos. O diretor secretário do Seagro,
Eduardo Piazera foi indicado pela Federa-
ção e assumiu como diretor financeiro,
terceiro cargo mais importante da direto-
ria, segundo o presidente reeleito da Fe-
deração, Carlos Roberto Bittencourt, do
Senge-PR. O presidente do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa foi
eleito suplente na diretoria executiva.

Segundo Piazera, a eleição foi muito
importante para o Seagro porque a chapa
foi constituída após amplo debate com to-
dos os Senges. “Estamos honrados por ser-

mos escolhidos e consideramos um reco-
nhecimento do trabalho realizado pelo
Seagro nos últimos anos”, ressalta Pia-
zera.

Na posse da nova diretoria, Bitten-
court destacou um marco importante que
foi a eleição de mais de 30% de represen-
tação feminina. “Temos três mulheres na
composição da diretoria executiva e uma
na suplência. Seguiremos juntos na luta
pelos direitos dos profissionais e pela
construção de uma sociedade justa e igua-
litária, pautada pelo desenvolvimento
social sustentável”.

O Encontro Estadual Preparatório para
o 9º Consenge - Congresso Nacional de
Sindicatos de Engenheiros foi realizado
em Florianópolis, com apoio do PEC/
Crea-SC, dentro da programação do Con-
selho Deliberativo do Seagro, de 7 e 8 de
junho/11.

Após as apresentações dos vídeos
com as teses que fundamentaram o tripé
temático do Consenge, os dirigentes de-
bateram e formularam as propostas en-
viadas para serem aprovadas no congres-
so nacional.

O presidente da Fisenge, engenheiro
agrônomo Carlos Roberto Bittencourt,
ministrou palestra sobre o papel da orga-
nização e dos dirigentes sindicais.

Bittencourt fez um relato sobre a his-
tória da constituição e estruturação dos
sindicatos de engenheiros. Citou a forma
de organização sindical envolvendo os
Senges e as variações de relacionamento
com os sindicatos preponderantes e os
problemas ocasionados nas mesas de ne-
gociações conjuntas. 

Entre outros pontos relevantes, Bit-
tencourt ressaltou a luta da Fisenge na
defesa do Salário Mínimo Profissional, e
destacou o aumento do número de sindi-
calizados na maioria dos sindicatos. "O
movimento sindical está em ascensão no
momento, com várias mobilizações na-
cionais e estaduais ocorrendo, inclusive
ganhando recuperação de perdas passa-
das e na obtenção de ganho real. Esta-
mos em um bom momento para o movi-
mento sindical", finalizou.

Seagro realiza Encontro
Estadual para o 9º Consenge 

A mesa de abertura foi 
composta pelos presidentes

das entidades:
Uneagro (Diogenes Y

Castro), Aeasc (Ademar
Simon), Seagro (Jorge Dotti

Cesa), Fisenge (Carlos
Roberto Bittencourt) e 

Crea-SC (Raul Zucatto)

Objetivo foi debater as teses, tirar propostas sobre os
temas e eleger os delegados que vão participar do Congresso

Profissionais
debateram as
teses
apresentadas e
elaboraram as
propostas para o
Consenge, além
de escolher os
delegados que
representam o
Seagro
no evento.

Consenge supera expectativas de
público e consistência nos debates

Delegação do Seagro-SC presente no 9º Consenge realizado em Porto Velho, Rondônia

Diretores do Seagro assumem
cargo na nova diretoria da Fisenge

Congresso debateu temas relevantes no âmbito nacional,
mas essenciais para a região amazônica, como energia,

recursos minerais e cidades sustentáveis

Dirigentes femininas do Seagro vão
marcar presença no 9º Consenge 

UU

SEAGRO-SC

Nova Diretoria da Fisenge eleita para a gestão 2011-2014
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diretor secretário do Sea-
gro, engenheiro agrôno-
mo Eduardo Medeiros
Piazera tomou posse co-
mo Diretor de Desenvol-

vimento Institucional da Epagri,
em 04 de agosto. A chapa Trans-
parência e Ação de Piazera e Salete
Duarte de Oliveira (Suplente) foi
eleita pela maioria dos mais de
2.250 funcionários já no primeiro
turno, entre as três chapas que
concorriam ao pleito. 

Já para o Conselho de Adminis-
tração, também foi empossado co-
mo Conselheiro, o diretor de comu-
nicação do Seagro, engenheiro
agrônomo Paulo Francisco da Sil-
va. A chapa de Paulo e Maria Re-
gina Ribeiro (Suplente) foi eleita
no segundo turno.

TRANSPARÊNCIA E AÇÃO
Em seu discurso de posse, Pia-

zera ressaltou o compromisso, res-

ponsabilidade e desafio de atuar
em prol dos interesses dos funcio-
nários e citou a revisão do Plano
de Cargos e Salários como priorida-
de. "Vamos levar essa discussão
para o interior do estado buscando
o envolvimento de todos.

Entre outras preocupações do
diretor eleito, está a melhoria das
condições de trabalho dos empre-
gados, além da meta de fazer um
levantamento das demandas e pri-
oridades do corpo funcional, em
conjunto com a Faper e todas as
associações regionais de funcioná-
rios da Epagri.

Jornal do Seagro: O que se es-
pera do diretor que representa os
empregados da Epagri? 

Piazera: Atender as demandas
legítimas do coletivo dos empre-
gados, desde que adequadamente
debatidas. Com isso, cria-se um
círculo virtuoso: o corpo funcional
valorizado resulta em valorização

da Epagri, que reforça a valoriza-
ção do corpo funcional.

JS: Como será sua atuação
junto aos outros diretores?

Piazera: As demandas dos tra-
balhadores é que vão orientar o
trabalho do diretor eleito. Essa
premissa é que dá a sustentação
ao cargo e que pode qualificar o
trabalho. Além de trazer e defen-
der as demandas dos funcionários,
o diretor eleito participa das dis-
cussões e decisões na Empresa,
que atua de forma colegiada. 

JS: Sendo um dirigente sindical,
como será sua postura diante dessa
nova função?

Piazera: Vou utilizar minha ex-
periência sindical para facilitar a a-
proximação de todos os sindicatos
junto da diretoria. No entanto, é
importante ter claro que na Epagri,
vou defender todos os trabalhado-
res e a Empresa como um todo. 

OO
Dirigentes do Seagro são eleitos 

representantes dos funcionários da Epagri

SEAGRO PRESTIGIA LANÇAMENTO DA
FRENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR
E DE APOIO À PESQUISA E ATER

Lideranças de sindicatos, cooperativas, associações da
agricultura familiar, instituições de pesquisa, extensão e vá-
rios parlamentares, prestigiaram o lançamento da Frente Par-
lamentar da Agricultura Familiar e de Apoio à Pesquisa, As-
sistência Técnica e Extensão Rural (ATER), em 3 de agos-
to/11, na Capital. O Seagro apoiou e participou das discus-
sões para viabilizar a Frente. Na solenidade de lançamento,
esteve representado pelo presidente, engenheiro agrônomo
Jorge Dotti Cesa. 

A Frente visa melhorar a produção de alimentos de pe-
quenas propriedades que são responsáveis pela maior parte
dos produtos cultivados em Santa Catarina, com a parceria
de órgãos de pesquisa, cooperativas e associações ligadas à
Agricultura. 

A instalação da Frente é considerada uma grande vitória
para a Faper e os Sindicatos com base na agricultura. “É uma
situação inusitada para extensionistas e pesquisadores. É
inovadora essa condição de dialogar com políticos dentro da
Casa do Povo”, classificou o engenheiro agrônomo Álvaro
Simon, coordenador geral da Faser e ex-presidente da Faper. 

POSSE DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA
O presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge

Dotti Cesa representou o Sindicato na solenidade de posse
de Hilário Gottselig, no cargo de Diretor de Políticas da Agri-
cultura Familiar e da Pesca, junto à Secretaria da Agricultura,
em 21 de julho/11.

"Este é um momento de extrema importância para a Fe-
taesc, seus 199 sindicatos e para os agricultores familiares,
que agora contam com uma estrutura no governo, coordena-
da por um parceiro, que os representará e será porta voz de
seus interesses", salienta Gottselig, que está licenciado da
presidência da Fetaesc. 

NOVO DIRETOR DE COOPERATIVISMO
O Seagro esteve representado

pelo presidente Jorge Dotti Cesa, na
solenidade em que o engenheiro
agrônomo Paulo Von Dokonal assu-
miu como Diretor de Cooperativismo
e Agronegócio da Secretaria da Agri-
cultura e da Pesca. Em seu discurso,
Von Dokonal destacou a importância
do cooperativismo para Santa Cata-
rina e os desafios que o esperam.
“Confesso que estou emocionado,
depois de décadas de trabalho não imaginava ser agraciado
com o cargo que agora tomo posse”, disse.  

NOVA DIRETORIA DA FAESC
O vice-presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vla-

demir Gazoni prestigiou a solenidade de posse da diretoria
da Faesc - Federação da Agricultura de SC, em 8 de julho/11,
na capital. Cerca de 100 dirigentes sindicais rurais acompa-
nharam a solenidade. José Zeferino Pedrozo foi reeleito em
março para mais um mandato. O ex-diretor regional do Sea-
gro, engenheiro agrônomo João Francisco de Mattos é o 1º
vice-presidente da atual diretoria.
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Presidente da
Epagri Luiz
Hessmann,
Salete Duarte de
Oliveira, Eduardo
Piazera, Raul
Zucatto (Pres, do
Crea-SC), Maria
Regina Ribeiro,
Paulo Silva e o
deputado José
Milton Scheffer,
na posse dos
diretores

Pres. do Seagro com alunos da Udesc-CAV-Lages, em 25 de agosto/08

O presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa visitou os alu-
nos da Udesc-CAV-Lages, em 25 de agosto.
Na ocasião, passou informações relevantes
sobre mercado de trabalho, atribuição pro-
fissional e sombreamento com outras cate-
gorias e Salário Mínimo Profissional. 

Também fez um breve relato sobre as
atividades do Seagro, distribuiu a Tabela de
Honorários dos Engenheiros Agrônomos e
falou sobre remuneração e legislação, apro-
veitando a ocasião para convidar os futuros
profissionais a se associarem na categoria
de Sócio Júnior. Quando o estudante se
associa durante a última fase e fica isento
da contribuição social até os primeiros seis
meses após a formatura.

Dentro da proposta de buscar aproxi-
mação com os futuros engenheiros agrôno-
mos, o Seagro tem procurado participar de
atividades com estudantes de várias univer-
sidades no estado. Essa aproximação tem
resultado em uma maior participação e in-
teresse dos estudantes junto aos eventos e
atividades do Seagro. 

Um exemplo disso é a Unoesc de Campos
Novos, onde um grupo de estudantes de
Agronomia prestigiou o 7º CEEA, entre ou-
tras universidades também presentes.

Estudantes conhecem ações do Seagro

Estudantes de Agronomia de Campos Novos no 7º CEEA



reocupados com as questões políticas e
econômicas envolvendo a agricultura e a
pecuária do Estado, lideranças das diver-
sas entidades participaram do 1º Encon-
tro Catarinense das Entidades de Classe

dos Engenheiros Agrônomos, realizado dentro do
7º CEEA e paralelo ao 1º Fórum das Mulheres. 

A formação da Aeasc em uma Federação catari-
nense para a categoria ganhar força nas decisões
políticas foi o tema central do Encontro. Na oca-
sião, foi deliberado que a alteração estatutária da
Aeasc, transformando-a em uma entidade de classe
de âmbito estadual com caráter federativo, seja
submetida em votação no prazo de um ano. 

O presidente em exercício da Aeasc, engenheiro
agrônomo Ademar Simon, informou que a Aeasc
está procurando fortalecer sua organização interna
para que possa ser transformada em federação, co-
mo uma alternativa para melhor exercer seu papel.

14 Florianópolis, Outubro de 2011

1º Encontro Catarinense
das Entidades de Classe 

Agronomia Sustentável foi o tema do
27º CBA - Congresso Brasileiro de Agrono-
mia realizado em São Luiz, no Maranhão,
entre 6 a 9 de setembro/11. Os profissio-
nais debateram assuntos como a posição
brasileira na produção e comercialização
mundial de alimentos, fibras e biomassa
dentro de um modelo de sustentabilidade
que harmonize produção econômica, equi-
líbrio ambiental e responsabilidade social. 

Esse é o tripé da agronomia sustentá-
vel, afirmou o presidente da Confeaeab -
Confederação dos Engenheiros Agrônomos
do Brasil, José Levi Pereira Montebelo. Se-
gundo Levi, há muitos anos o desafio da
agronomia deixou de ser o de apenas au-
mentar a produção. "Não basta produzir, é
preciso ser sustentável", ressaltou. 

A produção de alimentos, no mundo
inteiro, é uma preocupação crescente
quando se pensa nas futuras gerações.
Segundo a FAO, em 2009, já existiam 1 bi-
lhão de pessoas passando fome no mundo.
Até 2050, quando a população mundial
estimada será de 9 bilhões de pessoas, a
produção de alimentos deve crescer 70%
para garantir a sobrevivência da humani-
dade. O Brasil ocupa lugar de destaque na
meta de aumento da produtividade agríco-
la. 

O IV Congresso Panamericano de In-
genieros Agrônomos foi realizado paralelo
ao CBA.

Como a data do CBA coincidiu com a
realização do 9º Consenge, a diretoria do
Seagro não participou do evento. Porém, o
Sindicato esteve representado pelos cole-
gas José Antônio da Silva, diretor da
Aeasc, e pelo Diretor de Formação Sindical
e Aperfeiçoamento Profissional do Seagro,
Germano Fuchs, enviado pelo Crea-SC. 

CBA DEBATE AGRONOMIA
SUSTENTÁVEL

SEAGRO-SC
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Sou Agro 
Uma campanha publicitária do Mo-

vimento Sou Agro está sendo veicula-
da nos principais veículos de comuni-
cação do País. O objetivo é destacar a
importância do Agro e sua conexão
com o dia a dia da sociedade. A inicia-
tiva está sendo estrelada pelos atores
Lima Duarte e Giovanna Antonelli. 

Além de peças publicitárias em e-
missoras de tevê e rádio, revistas, ci-
nema e mídia eletrônica em elevado-
res, o Portal na Internet tem conteú-
do acadêmico, reportagens e temas
específicos para o setor.

“Trata-se de um movimento inédi-
to. Nunca antes todos os setores se
uniram e trabalharam de forma coor-
denada na promoção de sua imagem
de forma estruturada e sinérgica”,
destacou o ex-ministro da Agricultura,
engenheiro agrônomo Roberto Rodri-
gues, um dos idealizadores da cam-
panha. Confira: www.souagro.com.br/

A diretoria da Aeasc coordenou a reu-
nião realizada na Associação, em Floria-
nópolis, com as demais entidades de classe
que representam a área agronômica, em 11
de agosto, para debater o Projeto de Lei do
novo Código Florestal Brasileiro, em tra-
mitação no Senado. A reunião resultou em
um documento onde constam os problemas
e sugestões referente ao Código Florestal
Brasileiro.

O documento elaborado na esfera cata-
rinense foi entregue ao relator da propos-
ta na Comissão de Agricultura, senador

Luiz Henrique da Silveira, na ocasião da
audiência pública realizada em Chapecó,
em 16 de setembro. 

Segundo o diretor financeiro da Aeasc,
engenheiro agrônomo Alvori José Cantu, a
categoria está envolvida com questões e
normas que terão repercussão direta na
agricultura e agricultores do Sul. “O encon-
tro das entidades de classe realizado para-
lelo ao 7º CEEA, apontou a necessidade de
elaborar um documento conjunto com as
prioridades e problemas relacionados nos
estados do Sul”, ressaltou Cantu.

Inicialmente, estava previsto a realiza-
ção de um encontro com as entidades da
Agronomia dos três estados do Sul. Mas, o
encontro foi adiado devido ao curto prazo
e a impossibilidade de agendar uma data
que atendesse a todas as entidades. 

Os engenheiros agrônomos que atuam
na região de Criciúma se reuniram para
reorganizar o Núcleo Regional da Aeasc,
em 09 de junho/11. A organização dos
profissionais deverá fortalecer ainda mais
a categoria para que continue atuante e
colaborando cada vez mais na sociedade. 

Participaram da reunião os dirigentes
da Aeasc, Ademar P. Simon e José Antô-

nio Silva que ressaltaram a importância
da organização dos profissionais. A dire-
toria Regional do Seagro em Criciúma
cumprimenta o colega Durci pela presi-
dência da organização atual e demais
colegas da diretoria em formação.

A Diretoria do Núcleo ficou composta
da seguinte maneira: Presidente: Durci

Feltrin Citadin; Vice-Presidente: Lúcia
Cemolin; Secretária: Ana Paula Trevisan;
Tesoureiro: Luiz Carlos de Pelegrin; Dire-
tor Político Profissional: Volnei Meller;
Diretor Sóciocultural: Daniel Remor Mo-
ritz e Duílio Paulo Rossi Fermo; Conselho
Fiscal: Roberto Francisco Longhi, Eduar-
do Bertoncini, Célio Boaroli e Luiz Augus-
to Martins Peruchi.

Entidades de Agronomia debatem
o Código Florestal Brasileiro

Núcleo dos Engenheiros Agrônomos de Criciúma é reativado

Engs. Agrs. Leonel Ferreira Jr, Diogenes Y Castro,
José Antônio da Silva, Isaac de Souza, Ademar
Simon, Carlos Pieta Filho e o Dep. Valdir Colatto

Tema central foi debater a reestruturação da Aeasc estadual que poderá ser transformada
em Federação Catarinense para a categoria ganhar força nas decisões políticas

PP



15Florianópolis, Outubro de 2011 Jornal do Seagro - Nº 120

SEAGRO-SC

Participantes do curso “Inventário Florístico Florestal” realizado pela
Diretoria Regional do Seagro em Joaçaba, de 12 a 13 de maio/11.

Em Concórdia, a Diretoria Regional do
Seagro promoveu o curso “Beneficiamento e

Culinária de Pescados”, em 01 de abril/11

A qualidade dos cursos e diversidade dos temas tem atraído cada vez mais profissionais 

A Diretoria Regional do Seagro em Rio do Sul promoveu o curso “Manejo
Agroecológico do Solo”, de 14 a 16 de junho, em Agronômica.

A Diretoria Regional de São Joaquim promoveu o curso
“Operação de GPS e Elaboração de Mapas”, em 29 e 30 junho/11

Entre 20 a 22 de julho, também em São Joaquim, foi realizado o curso
“AutoCad”, pela Diretoria Regional do Seagro

Atualização e capacitação profissional
são metas permanentes no Seagro

A diretoria executiva e os diretores re-
gionais do Seagro estão dando sequência
a uma série de cursos e seminários de a-
perfeiçoamento e atualização profissional
programados para 2011, com o apoio do
PEC/Crea e em alguns casos com outros
parceiros. Além de promover o aprimora-
mento profissional, os eventos atraem no-
vos sócios e fortalecem o Seagro.

Devido ao empenho dos diretores re-
gionais do Seagro em garantir a qualida-
de, os eventos estão cada vez mais procu-
rados.

AS FOTOS DOS EVENTOS ESTÃO NA

GALERIA DO SEAGRO:
https://picasaweb.google.com/jornaldoseagro/

Seminário Regional de Viticultura realizado em Piratuba, em 15 de junho, pela
Diretoria Regional do Seagro em Concórdia

Em Chapecó, a Diretoria Regional do Seagro
realizou o curso “Sistema de Plantio Direto

de Hortaliças”, de 21 e 22 junho/11

NOTA DE PESAR
Os profissionais da Agronomia

lamentam profundamente o faleci-
mento dos colegas Édio Nagel e
Airto Christmann, ambos funcioná-
rios aposentados da Epagri.

O engenheiro agrônomo Édio
Nagel faleceu aos 63 anos, vítima
de câncer, em 13 de agosto/11, em
Criciúma. Trabalhou por cerca de
30 anos na Acaresc/Epagri.

O engenheiro agrônomo Airto
Christmann faleceu em Florianó-
polis, vítima de enfarte em 18 de
setembro/11.

Encontro debate 
fiscalização de
agrotóxicos 

O conselheiro representante do
Seagro junto ao Crea-SC, engenheiro
agrônomo Gilson Gallotti participou
do 9º Encontro de Fiscalização e Se-
minário Nacional sobre Agrotóxicos,
realizado em Campo Grande/MS, de
23 a 26 de maio/11. Sob o tema Fis-
calização do comércio e uso de agro-
tóxicos, os profissionais apresenta-
ram ações que estão sendo realiza-
dos em cada estado para promover o
uso seguro e responsável dos produ-
tos.

Gallotti apresentou avanços co-
mo o Termo de Conduta na Ceasa São
José e maior fiscalização do Crea-SC
na fiscalização dos profissionais que
emitem Receituário Agronômico. Es-
sas ações envolvem diversos órgãos
como o Ministério Público, Polícia
Ambiental, Cidasc, Ministério da A-
gricultura, Fatma, Secretaria da Agri-
cultura e Pesca, Centro Toxicológico
da UFSC, além do Crea-SC.

A Carta de Campo Grande; as pro-
postas da reunião de Creas, Diagnós-
tico e Diretrizes estão disponíveis no
site: www.enfisa.com.br/

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Quando preencher sua ART - Crea-SC, não

esqueça de indicar  a entidade de classe que
realmente luta, representa e o defende:

INDIQUE O SEAGRO-SC - CÓDIGO 21

FOTOS DO SEAGRO
Os associados do Seagro podem visualizar e imprimir fotos dos

eventos realizados pelo Sindicato. Estão disponíveis fotos
das reuniões do Conselho Deliberativo, rodadas de negociações das
campanhas salariais, assembleias, cursos e seminários, entre outras.

Basta acessar o álbum do Jornal do Seagro no: 
http://picasaweb.google.com/jornaldoseagro

Seminário Regional do Milho realizado em Joaçaba, em 04 de agosto,
promovido pela Diretoria Regional do Seagro

CREA-PE
LANÇA SELO
DA AGRONOMIA

O Crea-PE lançou um
selo comemorativo aos
78 anos da Agronomia,
profissão mais antiga do Sistema Confea/Crea,
em 1 de agosto. Segundo o engenheiro agrô-
nomo Urbano Costa Lins, idealizador do selo,
pode ser utilizado por empresas e profissionais
autônomos da área, em notas fiscais ou nas
caixas de equipamentos e produtos. O selo
funcionará como um meio de valorização pro-
fissional e aproximação dos profissionais e
empresas do Sistema Confea/Crea.
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s engenheiros agrônomos e suas enti-
dades representativas - Seagro, Unea-
gro, Aeasc e associações regionais - fe-
charam apoio ao candidato a presidên-
cia do Confea, engenheiro agrônomo

Álvaro Cabrini, e ao engenheiro civil Carlos Al-
berto Xavier (Kita) para a presidência do Crea-SC,
nas eleições do Sistema que acontecem em 8 de
novembro. Para a Caixa-SC Mútua, apoiam o en-
genheiro agrônomo Luiz Carlos Coelho para Dire-
tor Geral e o engenheiro civil José Jacques Zei-
toune para Diretor Administrativo.

Segundo o presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa, a decisão foi pauta-
da após várias reuniões dos conselhos delibera-
tivos e assembleias das respectivas entidades
que, por não conseguirem ter em suas bases um
nome com liderança estadual e disposto a con-
correr aos cargos, deliberaram apoiar os profis-
sionais citados.

“Convocamos os profissionais a unirem esfor-
ços para eleger profissionais parceiros, compro-
metidos na luta pela valorização e inserção pro-
fissional e o fortalecimento das entidades de
classe. Precisamos eleger um engenheiro agrô-
nomo para o Confea. Kita e Coelho, além de
apoiarem o Cabrini, representam avanços na
gestão do colega Zucatto”, ressalta Dotti Cesa.

Eng. Agrônomos Diogenes Y Castro (Uneagro), Jorge Dotti Cesa (Seagro-SC), Carlos Bittencourt
(Fisenge); Álvaro Cabrini (Candidato ao Confea), Raul Zucatto (Crea-SC); Ademar Simon (Aeasc)

e o candidato ao Crea-SC, Eng. Civil Carlos Alberto Xavier (Kita)

Engenheiros agrônomos apoiam Cabrini
para o Confea e Kita para o Crea-SC

Meta é eleger um engenheiro agrônomo para o Confea. Kita no Crea-SC e Coelho na Mútua
representam avanços na gestão de Zucatto, além de apoiarem o Cabrini

OO

NAS ELEIÇÕES CONFEA/CREA EM 8 DE NOVEMBRO
Nº 15: PRESIDENTE DO CONFEA: Eng. Agr. Álvaro Cabrini 
Nº 21: PRESIDENTE DO CREA-SC: Eng. Civil Carlos Alberto Xavier (Kita)
Nº 35: DIRETOR GERAL DA CAIXA-SC MÚTUA: Eng. Agr. Luiz Carlos Coelho

DIRETOR ADM. DA CAIXA-SC MÚTUA: Eng. Civil José Jacques Zeitoune 
Nº 45: CONS. FEDERAL: Engs. Civ. Júlio Fialkoski e Júlio BertoldO

VOTE

Confiança,
compromisso
e competência
no Confea 

VOTE 15

Carlos Alberto Xavier, conhecido como KITA, é
Eng. Civil (UFSC) e pós graduado em Engenharia
de Segurança do Trabalho. Diretor Geral da Mú-
tua/SC. Foi duas vezes Vice-Presidente do Crea-
SC,  Coordenador da Câmara de Engenharia e do
9º e 10º CEP, entre outros, além de participar ati-
vamente nas associações de entidades.

VOTE 21

Para consolidar,
ampliar e valorizar

Álvaro Cabrini Junior é engenheiro agrôno-
mo (UFPR-1984), Presidente licenciado do
Crea-PR. Foi conselheiro e coordenador da Câ-
mara de Agronomia; inspetor do Crea; ex-Pres.
da Associação de Eng. Agrônomos de Maringá;
Diretor da Federação das Associações de Eng.
Agrs. do Brasil, entre outros.

www.kitapresidente.com.br

www.alvarocabrini.com.br


