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Seagro comemora uma importante vitória
na defesa do Salário Mínimo Profissional
(SMP) previsto em lei e que garante dig-
nidade aos profissionais ao propor uma

remuneração compatível com a complexidade do
trabalho. Tanto o Seagro como a Fisenge (Federa-
ção Interestadual de Sindicatos de Engenheiros)
estavam empenhados na luta para que a Comissão
do Senado rejeitasse o Projeto de Lei 2827/2011
aprovado pela Câmara dos Deputados que altera
vários artigos da Lei nº 4.950-A. 

Em 25 de outubro, o Senado rejeitou o texto
que, além de equiparar a remuneração dos profis-
sionais de nível superior ao de tecnólogos, tam-
bém determina que o SMP seja fixado em negoci-
ação coletiva de trabalho. “Isso praticamente aca-
baria com o piso salarial da categoria!” defende o
presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge
Dotti Cesa. 

A diretoria do Seagro alerta que foi vencida
uma batalha, mas que a luta para manter o SMP
continua. “Precisamos nos manter atentos e mobi-
lizados para defender essa importante conquista,
bem como procurar estender aos profissionais das
prefeituras que recebem salários que não chegam
nem perto do salário mínimo previsto em lei”, res-
salta Dotti Cesa. CONTINUA NA PÁGINA  5
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Centenas de profissionais prestigiaram a so-
lenidade de posse do presidente do Crea-SC, en-
genheiro civil e de segurança do trabalho Carlos
Alberto Kita Xavier, da nova diretoria, coordena-
dores e novos conselheiros de câmaras especia-
lizadas, além da diretoria da Caixa/Mútua-SC, em
20 de janeiro/12. 

O presidente e o secretário do Seagro, enge-
nheiros agrônomos Jorge Dotti Cesa e Eduardo
Piazera, representaram o Sindicato na solenida-
de. Segundo Dotti Cesa, Kita teve o apoio de seu
antecessor e de todas as entidades da agrono-
mia, obtendo 54% dos votos entre quatro can-
didatos, sucedendo uma gestão vitoriosa de dois
mandatos do engenheiro agrônomo Raul Zucatto.

Para proporcionar uma partici-
pação maior dos associados na ela-
boração e aprovação da pré-pauta
de reivindicações, a diretoria do
Seagro decidiu realizar duas assem-
bleias regionais. Na primeira, serão
levantadas as demandas para inse-
rir na pré-pauta. Essas contribui-
ções serão encaminhadas pelos di-
retores regionais para serem avalia-
das e consolidadas pelo Conselho
Deliberativo do Seagro, de 13 e 14
de março/12. 

Posteriormente, a pré-pauta se-
rá apresentada na segunda assem-
bleia regional para que os profis-
sionais possam aprovar ou rejeitar
as propostas consolidadas pelo CD.

Desta maneira, o Seagro preten-
de ter uma pauta ainda mais repre-
sentativa e antecipar as negocia-
ções. Caso até a data base (1º de
maio) não haja uma proposta efeti-
va por parte do Governo, as mobi-
lizações terão início imediata-
mente.

As discussões neste sentido já
começaram com a assembleia ma-
cro-regional realizada em 24 de fe-
vereiro, em Lages. Participaram os
os engenheiros agrônomos das em-
presas públicas de Lages, São Joa-
quim e Curitibanos, além do presi-
dente, diretores e assessoria jurídi-
ca do Seagro.

Em março também devem ocor-
rer as assembléias regionais com os
profissionais das Cooperativas e
Agroindústrias.Eng. Kita é o novo presidente do Crea-SC

Comissão do Senado rejeita o
texto aprovado pela Câmara dos

Deputados que acabaria com
o SMP da categoria
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Movimento sindical garante o
Salário Mínimo Profissional

Movimento sindical garante o
Salário Mínimo Profissional

Presidente do Crea-SC, Eng. Carlos Alberto Kita Xavier com os Engs. Agrs. Eduardo Piazera
(Seagro), Carlos Bittencourt (Fisenge), Silvio de Menezes (Aeasc) e Jorge Dotti Cesa (Seagro)
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Campanha Salarial 
2012-2013 



Vamos ajudar a escrever...
2012 ... 2013

aneiro de 2013. Finalmente a carreira profis-
sional dos engenheiros agrônomos foi resga-
tada na Epagri e Cidasc. A aprovação do novo
Plano de Cargos e Salários a ser implantado
é um reconhecimento do Governo do Estado

para os profissionais que fazem, através da pesqui-
sa, extensão rural e fiscalização agropecuária, o
nosso estado ser referência nacional. Ao ceder nas
negociações, o Governo evitou mais uma paralisa-
ção, como aconteceu nas negociações dos ACT's em
2012. Chega ao fim um período de duas décadas
onde as carreiras públicas valorizadas eram apenas
as que fiscalizam os impostos, as que fiscalizam as
leis e ainda as que apenas burocratizam a máquina.
Agora quem contribui com a produção também tem
sua vez.

Com alcance mais abrangente, conquistamos a
consolidação da nossa Lei do Salário Mínimo Profis-
sional (SMP). O legislativo federal engavetou em
abril de 2012 de forma definitiva qualquer tentati-
va retrógrada e patronal de acabar com nosso piso
nacional. No Supremo Tribunal Federal, derrubamos
em junho de 2012 todas as tentativas de arguição
de inconstitucionalidade. A participação do Seagro
e da Fisenge como "amicus curiae" foi decisiva. 

Para os colegas das prefeituras municipais, a
grande maioria dos prefeitos eleitos em 2012 terá
que cumprir seus compromissos de campanha, en-
caminhando para as Câmaras de Vereadores dispo-
sitivo legal que garanta aos engenheiros e arquite-
tos piso salarial compatível com o valor estabeleci-
do em Lei. E fomos além: já foi aprovada na Câmara
dos Deputados a inclusão dos estatutários na legis-
lação do SMP. Agora em 2013 vai para o Senado. 

O trabalho já realizado pelas novas diretorias da
Aeasc, Uneagro e Seagro eleitas em 2012 demons-
tra o acerto na condução dos respectivos processos
eleitorais. O mesmo acontece no Crea-SC, onde o
presidente Kita atuou neste primeiro ano de manda-
to de forma transparente e responsável, cumprindo
seus compromissos de campanha e impedindo que
vaidades pessoais de outros desvirtuassem sua
gestão.

Bem, se você está meio confuso, é bom explicar.
Este editorial é um rascunho antecipado para a
edição do nosso Jornal do Seagro de fevereiro do
ano que vem (2013). Mudar todo o texto ou quase
nada vai depender muito de todos nós. Vamos nos
mobilizar e ajudar a escrever esta historia?

Boa leitura!
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O 2º EBPC - Encontro Brasileiro de Pesquisadores
em Cooperativismo está programado para 2 e 3 de
julho/12, com o objetivo de mapear a produção de co-
nhecimentos sobre cooperativismo no país.
http://www.fearp.usp.br/cooperativismo

O X Congresso Internacional de Manejo de Fauna
Silvestre que será realizado de 14 a 18 de maio/12, em
têm interesse na criação e manejo da fauna silvestre.
http://programs.wcs.org/Congresos/Ilheus2006/tabid/38
90/Default.aspx/ ou ainda no sergio_mosa@yahoo.com.ar

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Mba em
Gestão e Auditoria Ambiental para promover a capaci-
tação de profissionais ligados à área ambiental. As aulas
acontecerão em Canoinhas, preferencialmente em encon-
tros quinzenais. Inscrições pelo site: www.unc.br até
18/02/2012. E-mail: pos@cni.unc.br ou fone: (47) 3622-
9935.

Seguindo orientação da Fisenge e do
que estabelece a CLT, os dirigentes e asso-
ciados deliberaram na Assembleia Geral
Ordinária do Seagro, realizada dentro da
programação do Conselho Deliberativo
realizado em 6 de dezembro/11, o valor
de R$ 154,41 para a contribuição sindical
(Imposto Sindical) para 2012. O valor,
que equivale a 1/30 do Salário Mínimo
Profissional vigente em 2011, deverá ser
recolhido pelos engenheiros agrônomos
com vencimento para 29 de fevereiro,
conforme determina a CLT e legislação
federal.

É importante lembrar que os profis-
sionais empregados devem apresentar a
guia no RH da empresa, para evitar o des-
conto de um dia de trabalho na folha de
março. Já os autônomos devem guardar a
guia quitada para comprovar sempre que
for solicitado.

As guias já foram enviadas aos profis-
sionais através dos correios. Quem não re-
ceber a guia, pode solicitar o envio via
internet, através do fone (48) 3224-5681
ou financeiro@seagro-sc.org.br 

Assembleia Geral aprova
valor da Contribuição Sindical

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
(Imposto Sindical)

Art. 149 da Constituição Federal e art.
578 a 610 CLT - natureza tributária e com-
pulsória (para sócios e não sócios) =
1/30 da remuneração de um mês ou Guia
= 1/30 do SMP
Destino: 60% Sindicato; 15% Federação;
10% Ministério do Trabalho e Emprego.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(Mensalidade ou Anuidade de sócios)

Empresas Públicas (Epagri, Cidasc e
Ceasa): Desconto mensal em folha =
0,8% do salário base + complemento
SMP
Cooperativas e Agroindústrias: desconto
mensal em folha = 0,8% do SMP;
Demais Empresas e Autônomos: boleto
de anuidade = 30% do salário mínimo
nacional;
Estudantes do último ano (Sócio Júnior) e
Aposentados mediante declaração são
isentos.

Os salários e a economia

urante muito tempo predomi-
nou a informação de que au-
mento do salário dos traba-
lhadores só causava proble-
mas para a economia. Bastava

uma reivindicação sindical ou um a-
núncio de reajuste para que grandes
empresários, banqueiros e economistas
anunciassem o pior. Os preços aumen-
tavam, os lucros dos grupos econômi-
cos eram cada vez maiores e o culpado
pela inflação era o miserável salário do
trabalhador.

Felizmente as coisas mudaram um
pouco. Tivemos no início de 2012 o
maior aumento real do salário mínimo
dos últimos tempos, com correção de
9,2% acima da inflação, totalizando
14,13% e elevando para R$ 622,00. As
manchetes dos jornais destacam o
incremento de R$ 47 bilhões que estão
sendo injetados na economia e o au-
mento de R$ 22,9 bilhões na arreca-
dação de impostos. Parece que come-
çaram a ficar constrangidos de falar
mal do salário mínimo, o que, aliás,
continua sendo um salário de fome.
Estudos do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) indicam que para cum-
prir o que determina a Constituição de
1988, o salário mínimo em dezem-
bro/11 já deveria ser de R$ 2.329,35.

Agora em Santa Catarina acontece a
mesma situação de tranquilidade em
relação ao piso regional. Neste ano,
entidades patronais e centrais sindicais
dos trabalhadores negociaram em me-
nos de 30 dias um reajuste de 9,6 a
11,1% sobre os valores de 2011. A

moderna gestão começa a encarar o
aumento real dos salários de seus fun-
cionários não apenas como um fardo e
uma dificuldade, mas como uma opor-
tunidade de valorização social de seus
colaboradores. Além disso, passam a
perceber que a economia capitalista só
se sustenta com uma massa salarial
fortificada. 

Já no setor público catarinense a
visão ainda é muita estreita. A falta de
recursos para atender as demandas da
sociedade catarinense é atribuída à fo-
lha do funcionalismo, quando as cau-
sas principais são a indicação mera-
mente política dos gestores públicos, a
falta de planejamento de longo prazo e
a sonegação de impostos. 

Para travar ainda mais o andamen-
to do serviço público, as negociações
salariais do Governo com o funcionalis-
mo são explicitamente protelatórias e
mal conduzidas, resolvendo-se só na
base da greve. Basta ver os recentes
exemplos na educação, saúde, seguran-
ça e nas empresas da agricultura. Nes-
tas últimas (Epagri e Cidasc) o Acordo
de 2011 só saiu em outubro, quando a
data base da categoria é 1° de maio. 

Para 2012, espera-se que o Gover-
nador Raimundo Colombo siga o exem-
plo da negociação do novo piso regio-
nal catarinense, conduzida de forma
inteligente pela Fiesc e demais entida-
des empresariais com o movimento
sindical dos trabalhadores, qualifican-
do sua gestão e o trato com os funcio-
nários.

Eng. Agrônomo Jorge Dotti Cesa  - Presidente do Seagro

ESPAÇO ABERTO PARA TODOS OS ASSOCIADOS DO SEAGRO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES

DDDD

EM TEMPO



O QUE AVANÇOU

EM 2011
Os profissionais das empresas públicas

conquistaram o INPC de 6,30% (retroativo
a maio); R$ 2,00 no Vale Alimentação
(R$1,00 retroativo a maio + R$1,00 em ja-
neiro); 1% de aumento real retroativo a a-
gosto, em troca da promoção por mereci-
mento; renovação das cláusulas sociais. 

A proposta inclui uma cláusula de revi-
são do PCS que considera cargos e carrei-
ras específicas por área de atuação, além
de manter a gratificação por mérito.

Confira na tabela ao lado as conquistas
e as defasagens nos últimos 13 anos.
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Dirigentes do Seagro avaliam pontos positivos e negativos da campanha salarial de 2011 para aperfeiçoar a campanha de 2012-2013

“Essa campanha salarial desenvolvida
pelo Seagro foi extremamente vitoriosa.

Creio que foi uma das melhores
negociações dos últimos anos. A

categoria obteve ganho real de salário
(modesto, mas ausente das

negociações nos últimos anos),
aumento no valor do vale alimentação

e uma cláusula comprometendo a
Empresa a elaborar, em 12 meses, a
partir da assinatura do acordo, uma

proposta de revisão do Plano de Cargos
e Salários. Essa cláusula me parece
a mais importante. Se for, de fato,

adequada e celeremente implementada
pela Administração, vai eliminar um

gargalo histórico na gestão da Empresa,
levando à uma maior justiça salarial

e à melhorias na qualidade e na
produtividade do trabalho. 

Em suma, a campanha salarial deste ano
foi fundamental porque, além dos
avanços obtidos, o processo de

condução da campanha revelou que com
liderança, coordenação, organização,
unidade e perseverança, o trabalhador

consegue avançar na direção
dos seus objetivos.” 

JOSÉ ÁLVARO CARDOSO
Economista do Dieese-SC

CD do Seagro discute os avanços 
da Campanha Salarial  2011-2012

Os dirigentes consideraram que houve avanços importantes
para a categoria e reforçam a necessidade de manter a 

mobilização para rever o PCS e avaliação de mérito
Conselho Deliberativo do Seagro
esteve reunido entre 6 e 7 de de-
zembro em Palhoça, na Grande
Florianópolis, para avaliar as ne-
gociações da campanha salarial

das empresas públicas. Na ocasião, os dire-
tores regionais expuseram as avaliações po-
sitivas e negativas, dúvidas e sugestões dos
associados de suas respectivas bases. 

A campanha das empresas públicas foi
considerada por muitos como a mais com-
plexa e estressante dos últimos anos. No
entanto, a grande maioria afirmou que o
Seagro acertou em se manter firme nos seus
propósitos e que essa campanha uniu a cat-
egoria e fortaleceu muito o Sindicato. Foi
ressaltada a liderança e independência do
Seagro diante dos demais sindicatos, além
da força política e resistência. 

O diretor regional de Blumenau, enge-
nheiro agrônomo Waldir Vitalis, ressaltou
que até os mais críticos reconheceram a fir-
meza e liderança do Seagro na condução da
campanha

Estratégia de Comunicação
A estratégia do Seagro em não divulgar

abertamente seus objetivos para não perder
o elemento surpresa e prejudicar as negoci-
ações junto ao Governo, inicialmente não
foi bem compreendida por muitos associa-
dos.

Segundo a advogada do Seagro, Sandra
Marangoni, foi elaborada uma estratégia de
comunicação e era importante não divulgar

abertamente as intenções do Seagro para
evitar municiar o Governo. “Se não tivésse-
mos nos mantido firmes, seríamos atropela-
dos nas próximas negociações salariais.
Isso ficou bem claro para todos. O ganho
efetivo foi muito grande e comprovou que o
caminho não é a categoria preponderante”,
ressaltou a advogada.

O presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa ressaltou que a
participação jurídica foi fundamental para
decidir como e quando convocar assembleia
ou o conselho deliberativo. “O resultado le-
vou a categoria para outro patamar diante
da Secretaria da Agricultura e do Governo”,
ressaltou Dotti Cesa.

Posteriormente, tanto a decisão de re-
jeitar a proposta de trocar a avaliação por
mérito na Epagri por 1% de ganho real pa-
ra todos e se manter firme em não aceitar
fechar acordo sem a cláusula de revisão do
PCS que considera cargos e carreiras es-
pecíficas por área de atuação. 

“O PCS juntamente com a manutenção
da avaliação por mérito vão trazer benefí-
cios a médio e longo prazo. Com certeza, foi
uma grande conquista para os engenheiros
agrônomos”, ressalta o presidente do
Seagro, Dotti Cesa. 

A diretoria da Epagri já formou o Grupo
de Trabalho e iniciou o processo. Na Cidasc,
ainda não saiu do papel. O Seagro já soli-
citou providências junto a diretoria da Em-
presa, caso contrário entrará com recurso
pelo não cumprimento do ACT assinado.

OOOO
A negociação em 2011 foi uma das mais

difíceis, mas também uma das que
trouxeram resultados mais importantes.
Além do ACT firmado, conseguiu deixar

clara a liderança do Seagro; proporcionou
a todos (inclusive representantes do

Governo e das empresas) uma melhor
compreensão dos valores e da coesão de
toda a base em torno de suas lideranças

sindicais; além de trazer avanços 
significativos em pleitos antigos. 

Foram muitas as situações decisivas que
aparentavam que alguns retrocessos
seriam inevitáveis ou que os avanços
seriam quase impossíveis. Porém, os
dirigentes souberam reconhecer esses

momentos e se posicionaram sempre da
maneira mais adequada, assumindo

riscos calculados e buscando alcançar
ao máximo os anseios da categoria.

Além disso, toda a categoria merece
especial reconhecimento. Nos momentos
decisivos, os dirigentes contaram com o
respaldo dos trabalhadores das bases.

A confiança e o empenho de todos
foram fatores fundamentais para

o sucesso das negociações!

O ganho político também foi muito
grande e certamente será muito 

importante nas próximas negociações.
A cláusula de revisão do PCS merece
ser destacada: é um marco na busca

da retomada das carreiras dos
engenheiros agrônomos.

DRA. SANDRA MARANGONI

ADVOGADA DO SEAGRO-SC
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Epagri comemora 20 anos 
Homenagem procurou valorizar o trabalho realizado que

beneficiou mais de 112 mil famílias e entidades e colocou

Santa Catarina como o 6º produtor nacional de alimentos

sucesso da Epagri no desenvolvi-
mento de pesquisa e aprimora-
mento do setor foi marcado com
a solenidade de homenagem dos
20 anos de fundação realizada na

Assembleia Legislativa, em 22 de novem-
bro. O ato prestigiou os vários trabalhos da
empresa nos segmentos, de pesquisa agro-
pecuária, extensão rural e pesqueira, assim
como a Federação das Associações dos
Funcionários da Pesquisa e Extensão Rural
de Santa Catarina – Faper, pelo seu papel
desenvolvido nesses anos. 

A sessão iniciou com a saudação do de-
putado proponente, engenheiro agrônomo
José Milton Scheffer, que destacou a im-
portância da Epagri em sua vida profissio-
nal, já que é funcionário da Empresa. 

Foram homenageados os pioneiros que
iniciaram a pesquisa e a extensão rural em
Santa Catarina, engenheiros agrônomos
Glauco Olinger - um ícone que simboliza o
trabalho dos engenheiros agrônomos em
mais de 50 anos de extensão rural e pes-
quisa agropecuária - e José Oscar Kurtz -
que iniciou os trabalhos de pesquisa agro-

pecuária. Também receberam homenagens
e placas comemorativas da Alesc, os enge-
nheiros agrônomos Luiz Antonio Palladini,
Ditmar Alfonso Zimath e Eduardo Medeiros
Piazera, além do presidente da Epagri Luiz
Hessman, entre outros.

O presidente do Seagro e funcionário
da Epagri, engenheiro agrônomo Jorge
Dotti Cesa, fez parte da mesa oficial de au-
toridades representando todos as entida-
des dos funcionários. “Ao mesmo tempo
em que luta e reivindica de forma indepen-
dente a retomada da carreira e de melho-
res salários para os pesquisadores e exten-
sionistas rurais, o Seagro reconhece e ho-
menageia esta história brilhante de 20
anos e de muitas outras décadas das suas
antecessoras, Acaresc e Icepa", declarou
Jorge Dotti.

Cerca de 150 pessoas, entre funcioná-
rios e lideranças prestigiaram a cerimônia
que procurou valorizar o trabalho realizado
que beneficiou mais de 112 mil famílias e
entidades e colocou Santa Catarina como o
6º produtor nacional de alimentos. 

OOOO

Diretor da Epagri eleito pelos funcionários e
diretor secretário do Seagro, Eduardo Piazera, o

deputado José Milton Scheffer - propositor da
homenagem - e o presidente do Seagro,

Jorge Dotti Cesa 

Uma sessão especial na Assembleia Le-
gislativa marcou os 30 anos de fundação
do escritório Regional do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) em Santa Catari-
na, em 23 de novembro/11. 

Solicitada pelo deputado Dirceu Dresch
(PT), a sessão contou com a presença de
autoridades e lideranças sindicais que aju-
daram a construir o Dieese no estado.

Para o presidente do Seagro, engenhei-
ro agrônomo Jorge Dotti Cesa, nestes 30
anos o Dieese tem prestado um serviço
relevante e imprescindível. “Suas análises
nos permitem pelo menos deixar claro a
defasagem salarial dos trabalhadores e
fortalecer nossas reivindicações nas nego-
ciações coletivas. Quando o Governo pro-
põe pagar 1 ou 2% de ganho real é pre-
ciso comparar isto com a defasagem sala-
rial dos trabalhadores”, afirmou Dotti
Cesa, presente na sessão.  

Criado no Brasil há 56 anos para dar

suporte às negociações coletivas realiza-
das pelo movimento sindical, o Dieese é
a entidade responsável pela divulgação de
indicadores que se incorporaram no dia a
dia da economia brasileira, como o índice
de custo de vida, cesta básica, salário mí-
nimo necessário, entre outros.

Dep. Est. Dirceu Dresch - propositor da home-
nagem, Eng. Agr. Jorge Dotti Cesa – Presidente

do Seagro e o economista José Álvaro Cardoso –
Supervisor Técnico do Dieese/SC 

Dieese comemora
30 anos em Santa Catarina

Código Florestal Brasileiro - O
deputado federal Valdir Colatto, engenheiro
agrônomo e membro da Frente Parlamentar
da Agropecuária, reuniu algumas autorida-
des para colher informações e ser o porta-
voz na Câmara dos Deputados, sobre o in-
teresse dos catarinenses nas emendas a
serem acrescentadas ao novo Código Flo-
restal Brasileiro, que atualmente se encon-
tra na Câmara dos Deputados para novas
propostas e votação. 

Na oportunidade, as entidades repre-
sentantes do setor cobraram do Governo
estadual um estudo sobre os impactos eco-
nômicos e ambientais que o novo Código
poderá causar em Santa Catarina. A vota-
ção do Código Florestal (EMS 1876/99) es-
tá prevista para 6 e 7 de março/12.

O presidente do Seagro, engenheiro a-
grônomo Jorge Dotti Cesa representou o
Sindicato na reunião, realizada em 10 de
janeiro/12.

A reunião foi coordenada pelo deputado e engenheiro
agrônomo Valdir Colatto, Harry Dorow (Cravil),

Eng Agr. Aírton Spies (Secretaria da Agricultura) e o
Eng. Agr. Paulo Von Dokonal (Ocesc)

diretoria do Seagro conseguiu
avançar em uma importante rei-
vindicação dos engenheiros a-
grônomos da Cidasc, ao viabilizar
e custear a realização do Laudo

Técnico de Ambiente de Trabalho para ve-
rificar as condições de trabalho e determi-
nar a existência ou não de ambientes in-
salubres.

A empresa contratada especializada na
área de perícias fez levantamentos deta-
lhados das atividades desenvolvidas pelos
engenheiros agrônomos nas lojas agrope-
cuárias, depósitos de defensivos agrícolas
e nas lavouras em cinco regiões do estado
(Videira, São José, Criciúma, Chapecó e

Blumenau), no período de abril a dezem-
bro/11.

Concluindo os trabalhos, o laudo indi-
cou que existe contato direto e perma-
nente com agentes insalubres e que os en-
genheiros agrônomos que atuam nesses
ambientes têm direito a insalubridade em
grau médio (20%). 

Com o laudo em mãos, o Seagro vai
exigir dos dirigentes da Cidasc o paga-
mento do adicional de insalubridade devi-
do. O Seagro já procurou a diretoria da
Empresa para verificar até onde se pode
chegar administrativamente e, dependen-
do dos desdobramentos, buscar os cami-
nhos jurídicos.

AAAA

Laudo indica 
insalubridade na Cidasc
Os engenheiros agrônomos que atuam nos ambientes 

analisados têm direito a insalubridade em grau médio (20%)

O governo do Paraná deve realizar con-
curso público ainda este ano para 600 fis-
cais de defesa agropecuária (médicos ve-
terinários e engenheiros agrônomos) e
outros 600 de assistente agropecuário
(técnicos) para atuar na Adapar - Agencia
de Defesa Agropecuária do Paraná, recen-
temente criada. A nova autarquia ficará
vinculada à Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento (Seab) e vai atuar na fisca-
lização da produção vegetal e animal do

Estado.
Entre as atribuições da Adapar estão a

promoção da defesa agropecuária e inspe-
ção sanitária dos produtos de origem ani-
mal; prevenção, controle e erradicação de
doenças animais e pragas vegetais, além
do controle e fiscalização da regularidade
e da qualidade dos insumos utilizados na
agricultura e pecuária.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/

Concurso público para Fiscais
Estaduais Agropecuários no Paraná

Serão 600 vagas para engenheiros agrônomos
e médicos veterinários e outras 600 para técnicos 
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Seagro e a Fisenge - Federa-
ção Interestadual de Sindi-
catos de Engenheiros, em
conjunto com outros sindi-
catos de engenheiros e a

FNE (Federação Nacional de Engenhei-
ros), estiveram empenhados para que
a Comissão de Educação do Senado re-
jeitasse o Projeto de Lei 2827/2008,
com o substitutivo do deputado João
Pizzolatti (PP-SC) aprovado pela Câ-
mara dos Deputados que altera os
arts. 1º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 4.950-
A, de 22 de abril de 1966.

Em 25 de outubro/11, os dirigentes
ficaram aliviados quando a Comissão
acatou o parecer de rejeição do sena-
dor Álvaro Dias (PSDB-PR), sobre o PLC
42/2011. 

Além de equiparar a remuneração
dos profissionais de nível superior ao
dos tecnólogos, o PL rejeitado também
determina que o SMP seja fixado em
negociação coletiva de trabalho. "Isso

praticamente acabaria com o piso sa-
larial da categoria!" ressalta o presi-
dente do Seagro, Jorge Dotti Cesa. 

Atualmente, o PLC 42/2011 está na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
com o relator, senador Paulo Paim (PT-
RS), onde tramita em caráter conclusi-
vo. Caso a CAS mantenha o parecer pe-
la prejudicialidade, a matéria será ar-
quivada. Do contrário, retornará à Câ-
mara dos Deputados.

Faça sua parte
A luta agora é construir manifes-

tação idêntica na Comissão de Assun-
tos Sociais para que o processo seja
arquivado. Para isso, é fundamental
que todos os profissionais participem,
ligando ou enviando e-mails ao sena-
dor Paulo Paim solicitando que man-
tenha o parecer de prejudicialidade.

Fones: (61) 3303-5227/5232 ou e-
mail: paulopaim@senador.gov.br/ 

SEAGRO BUSCA
DADOS SOBRE OS

ESTATUTÁRIOS
O Seagro, por meio das direto-

rias regionais, está fazendo um le-
vantamento em todo o estado para
saber quantos, quem são e onde es-
tão os engenheiros agrônomos que
recebem o Salário Mínimo Profissio-
nal previsto na Lei 4.950-A/66, co-
mo os que atuam nas prefeituras e
outros órgãos estatutários. 

Embora esses profissionais não
tenham respaldo jurídico da lei nº
4.950, o movimento sindical vem se
mobilizando para que esses colegas
também sejam contemplados

As informações coletadas vão
fortalecer os argumentos e as ações
do Seagro para estender o SMP aos
estatutários.

A luta continua para garantir
o SMP aos profissionais

Foi vencida uma importante batalha, mas é preciso
estar mobilizado para defender o cumprimento do

Salário Mínimo Profissional (SMP)

OOOO

O PL 2827/2008 do deputado Vicen-
tinho (PT-SP) propunha a aplicação do
disposto na Lei 4950-A/66 aos tecnólo-
gos. O relato do deputado Luiz Couto (PT-
PB), que acatou substitutivo do deputado
João Pizzolatti (PP-SC), foi aprovado na
CCJC da Câmara dos Deputados e alterou
o formato original ficando o Art. 5º com a
seguinte redação: "O salário mínimo regu-
lado por esta Lei será fixado em negoci-
ação coletiva de trabalho”. Ou seja, o rela-
tório desvirtuou o sentido do PL 2827/
2008, acaba com o SMP já estabelecido
em Lei Federal, não leva benefício a nin-
guém e perde o sentido do referido dis-
positivo legal. 

O Projeto de Lei em questão foi enca-
minhado a Comissão de Educação (CE)
do Senado onde recebeu nova numeração
(PLC 042/2001). Imediatamente a Fisen-
ge entrou em campo se articulando com
as demais entidades para tentar reverter o
quadro existente. 

Em 25 de outubro/11, a CE acatou o
parecer de rejeição do relator do projeto,
senador Álvaro Dias (PSDB-PR). Com a
rejeição, o PLC 42/2011 foi enviado a Co-
missão de Assuntos Sociais (CAS) onde
tramitará em caráter conclusivo. Caso o
novo relator designado, senador Paulo
Paim, acate o parecer de prejudicialidade
o processo será arquivado. Caso contrá-
rio, retornará à Câmara dos Deputados.

Texto extraído do artigo do Geólogo
Renato dos Santos Andrade, publicado na

edição nº 6 da Revista Movimento, da
Fisenge, de setembro/2011.

www.fisenge.org.br

PROJETO REJEITADO ESTÁ
TRAMITANDO DESDE 2008

Todos os anos são publicados vários e-
ditais de concurso para engenheiros agrô-
nomos atuarem nas prefeituras com salá-
rios incompatíveis com a função e muito
abaixo do piso da categoria. Um completo
desrespeito aos profissionais que contri-
buem efetivamente para planejar o muni-
cípio (Plano Diretor, Urbano e Rural) e
captar recursos com bons projetos.

Nos últimos anos, o Seagro tem procu-
rado intensificar as ações em defesa da le-
gislação e do cumprimento do Salário Mí-
nimo Profissional no serviço público. Além
de alertar sobre as ações trabalhistas no
futuro e procurar conscientizar os prefei-
tos e vereadores das vantagens de manter
um quadro motivado e com remuneração
condizente com suas responsabilidades,
tem buscado somar forças com o Crea-SC,
entre outras entidades.

Em janeiro/12, o Seagro encaminhou
ofício ao presidente do Crea-SC, solici-
tando medidas objetivas para coibir o não
cumprimento legal ou ético do SMP, parti-
cularmente, junto as prefeituras e órgãos
públicos. 

No documento, também ressalta que a
categoria está exigindo uma posição mais
contundente do sistema Confea/ Crea com
referência a valorização profissional, sen-
do que, a valorização passa necessaria-
mente pela justa remuneração. 

O Seagro espera uma posição mais ou-
sada da nova gestão do Crea-SC, utilizan-
do outros componentes éticos, de respon-
sabilidade técnica perante o contribuinte
e de isonomia salarial com outros profis-
sionais do serviço público, como médi-
cos, advogados, entre outros.

Salários incompatíveis com o
trabalho junto às prefeituras 

SMP AOS
ESTATUTÁRIOS
Em meio a tantas ameaças, a Pro-

posta de Emenda à Constituição (PEC)
nº 2/2010, apresentada em março/10
pelo senador Sadi Cassol (PT-TO), visa
estender o Salário Mínimo Profissio-
nal aos trabalhadores da administra-
ção pública, os estatutários. O objeti-
vo é evitar que editais de concursos
municipais, estaduais e federais ofe-
reçam salários abaixo do piso da ca-
tegoria. 

O engenheiro civil e senador Mar-
celo Crivella (PRB-RJ) foi designado
relator da PEC 02/2010.

O Seagro já se manifestou junto
ao senador 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.

Para a PEC 02/2010 ser aprovada,
é preciso o empenho de todos para
pressionar o relator, senador Marcelo
Crivella, recomendando o parecer fa-
vorável, bem como sua agilização na
tramitação. 

Vamos lotar sua caixa postal: cri-
vella@senador. gov.br/

Acompanhe: www.senado.gov.br
Entre em Atividade Legislativa, marque PEC

e digite o número 02/2010). 

Atualmente correm no Supremo
Tribunal Federal (STF) três Arguições
de Descumprimento de Preceito Fun-
damental da Constituição Federal
(ADPF). 

Para defender e reforçar as ques-
tões jurídicas no cumprimento do

SMP, o Seagro e a Fisenge entraram
com o recurso Amicus Curiae, afir-
mando que o SMP tem sua consti-
tucionalidade garantida e buscaram
parcerias com outras entidades como
a FNE, além de apoio das lideranças
políticas.

OUTRAS AÇÕES TAMBÉM AMEAÇAM O SMP

Novo Salário Mínimo
Profissional para os

engenheiros agrônomos
Em janeiro de 2012, os engenheiros agrôno-

mos regidos pelo regime de CLT e abrangidos
pela Lei 4.950-a/66 passam a receber o novo
Salário Mínimo Profissional de R$ 5.287,00
(8,5 SM x R$ 622,00) para jornada de 8 horas
e de R$ 3.732,00 (6 SM) para 6 horas).

Os profissionais que ainda não recebem o
SMP da categoria devem entrar em contato com
a assessoria jurídica do Seagro através do e-
mail: juridicoseagro@marangoni-adv.com.br

Acompanhe o processo:
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=100806/



specialistas da sanidade vegetal
das áreas de ensino, da fiscaliza-
ção, da extensão e pesquisa estive-
ram reunidos no 2º Encontro Cata-
rinense de Fitossanidade (Encafit),

realizado de 9 a 11 de novembro/11, em
Florianópolis. Vários palestrantes aborda-
ram temas que vão desde resíduos de agro-
tóxicos e doenças de pragas que ameaçam
o agronegócio catarinense até o controle
alternativo de pragas e doenças e a atua-
ção dos órgãos de fiscalização.  

As informações compartilhadas através
da conferência de abertura proferida pelo
Promotor de Justiça Dr. Marcelo de Tarso
Zanellato, coordenador geral do Centro de
Apoio Operacional do Consumidor do
MP/SC e das palestras proferidas por pro-
fissionais que atuam em Santa Catarina,
resultou na formação de um grupo de tra-
balho para discutir formas de superar as
deficiências apontadas. 

As contribuições e reivindicações le-
vantadas foram sistematizadas em um do-
cumento que será encaminhado pela Aeasc
às autoridades estaduais e federais, aos
deputados e senadores, buscando o apoio
político necessário para a implementação
das reivindicações especialmente o labo-
ratório de diagnose vegetal e o de análise
de resíduos de agrotóxicos, devidamente
credenciados junto ao Ministério da
Agricultura. 

Os profissionais reivindicam a criação
de um laboratório de análise de resíduos
de agrotóxicos e um laboratório de diagno-
se de pragas de plantas para o estado de
Santa Catarina. Também buscam o aumen-
to de especialistas nas áreas de pesquisa,
fiscalização e ensino, entre outros. 

Segundo a engenheira agrônoma Anne-
Lore Schroeder, só na UFSC tem laborató-
rios e pessoas qualificadas para análise de
resíduos de agrotóxicos. Mas, não atendem
as normas estruturais exigidas pelo Minis-

tério para conseguir o credenciamento, co-
mo número de profissionais, instalações e
equipamentos. Além disso, apenas cerca
de 50 profissionais atuam na área da fitos-
sanidade em Santa Catarina, enquanto no
Estado de São Paulo tem em torno de mil
atuando. "Os profissionais daqui devem se
unir para nortear as políticas de fitossani-
dade e pela criação de laboratórios creden-
ciados no Ministério da Agricultura. Parece
que aqui se prefere produzir e consumir

baixa qualidade de alimentos de origem
vegetal e investir em alta qualidade animal
para exportação. Talvez nossos governan-
tes não estivessem conscientes disso, mas
é o que aconteceu e está acontecendo com
os produtos vegetais produzidos ou comer-
cializados", afirmou Anne-Lore, presidente
da comissão organizadora do Encafit. 

Hoje, a análise em amostras de produ-
tos colhidas na Ceasa/SC é feita em São
Paulo e atende o termo de ajuste de con-
duta firmado com o MP e tem o objetivo de
avaliar os níveis de resíduos de agrotóxicos
nos alimentos in natura que chegam à me-
sa do consumidor. A partir dos resultados,
são realizadas ações pelos órgãos públicos
junto aos produtores, buscando equaliza-
ção do problema. Isto é, o uso correto e
racional dos agrotóxicos.

Para o diretor financeiro adjunto do
Seagro, engenheiro agrônomo Osmarino
Ghizoni, as reivindicações discutidas são
de extrema importância para a agricultura
e à sociedade catarinense, pois envolve a
segurança alimentar e a nossa credibilida-
de perante o mercado nacional e interna-
cional. "Para garantir produtos competiti-
vos, saudáveis e com rastreabilidade são
necessárias estruturas adequadas e profis-
sionais qualificados e valorizados", afirma
Ghizoni, que atua na área da sanidade ve-
getal do Mapa.

EEEE

Engenheiros agrônomos discutem a
fitossanidade em Florianópolis 

Os profissionais reivindicam a criação de um laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos e um laboratório
de diagnose de pragas dos vegetais para Santa Catarina, além do aumento de especialistas na área
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A Eng. Agrª Anne-Lore Schroeder coor-
denou o evento onde participaram

profissionais da Cidasc, Epagri, Mapa,
Crea-SC, CCA/UFSC, Cav/Udesc,

Aeasc, Aeagro, Seagro, entre outros. 

Presidente Kita reforça compromisso 
com os engenheiros agrônomos

Na reunião do CD do Seagro realizada
em 7 de dezembro/11, o presidente elei-
to do Crea-SC, engenheiro civil e de se-
gurança do trabalho Carlos Alberto Kita
Xavier, agradeceu aos engenheiros agrô-
nomos pelo apoio e pela votação expres-
siva em todo o estado. “Foi voto de con-
fiança. Vocês votaram por solicitação dos
diretores regionais e executiva do Sea-
gro, da Uneagro, Aeasc e do Raul Zucat-
to. E essa confiança e apoio foram a di-
ferença fundamental para o sucesso da
eleição”, considerou.

Falou sobre os desafios que o aguar-
dam, como o aumento da anuidade e
ART, a saída dos arquitetos do Crea, dar
continuidade e aprimorar as ações junto
ao Sistema Confea/Crea. Também ressal-
tou o sucesso da gestão do engenheiro a-

grônomo Raul Zucatto. “Tenho a certeza
de que foi a melhor administração de to-
dos os tempos e certamente temos o
compromisso de apoiar os engenheiros
agrônomos nesta gestão que inicia”. 

Segundo o presidente do Seagro,
Jorge Dotti Cesa, a decisão de apoiar o
Kita foi construída em conjunto com os
diretores regionais e dirigentes das de-
mais entidades de agronomia. Além de
apoiar, o Seagro esteve empenhado efe-
tivamente na eleição do Kita, dos enge-
nheiros Julio Fialkoski e Júlio Bertoldo
para conselheiro federal e dos diretores
da Mútua, Luiz Carlos Coelho e José Jac-
ques Zeitoune, com a certeza de que eles
terão comprometimento e responsabili-
dade na condução do Crea-SC. 

Os Engs. Agrs. Germano Fuchs, Vlademir Gazzoni, Raul Zucatto, Jorge Dotti Cesa e o
presidente eleito do Crea-SC, Eng Civil e Seg do Trab. Carlos Alberto Kita Xavier

O presidente Seagro, engenheiro agrô-
nomo Jorge Dotti Cesa, representou o Sin-
dicato na solenidade de posse da nova di-
retoria da Fetaesc - Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Estado de San-
ta Catarina, em 31 de janeiro, na sede da
Federação em São José. 

Cerca de 500 convidados prestigiaram
o evento, entre autoridades, lideranças
sindicais e associados dos 199 Sindicatos
dos Trabalhadores Rurais filiados e seus
familiares.

Em seu discurso, o novo presidente da
Fetaesc, José Walter Dresch, falou sobre
as metas e planos de gestão. Ressaltou
que pretende valorizar o sindicalismo,
pois acredita que a vida no campo seria
muito mais difícil sem essa organização
que proporciona conquistas para todos, a
exemplo da aposentadoria rural. 

Para o presidente do Seagro, a nova
diretoria da Fetaesc tem pela frente um
grande desafio na busca de melhores con-
dições para os trabalhadores e agricul-
tores familiares. “Como entidade federati-
va tem papel destacado no rumo das polí-
ticas públicas que infelizmente ainda não
priorizam de forma planejada a agricultu-

ra. Os seus associados representam par-
cela preponderante dos clientes e benefi-
ciados pelo trabalho dos engenheiros a-
grônomos, alguns deles atuando na Feta-
esc. Queremos estreitar nossas parcerias e
cobrar posições do Governo Estadual e Fe-
deral com total independência”, ressaltou
Dotti Cesa.

Seagro prestigia posse da 
nova diretoria da Fetaesc

Pres. da Fetaesc, José Walter Dresch (centro),
com os Engs. Agrs. Jorge Dotti Cesa (Pres. do
Seagro) e Leonel Ferreira (Assessor Crea-SC) 

SEAGRO-SC
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A força e importância da coopera-
ção no desenvolvimento da sociedade
foram reconhecidas quando a ONU - Or-
ganização das Nações Unidas procla-
mou 2012 como o Ano Internacional
das Cooperativas. 

É um reconhecimento dos valores
que o cooperativismo tem como a ade-
são voluntária, a solidariedade, a coo-
peração, a colaboração, o interesse co-
letivo e o compromisso com a comuni-
dade. Esses valores levaram o sistema
cooperativista brasileiro a ocupar um
espaço expressivo na economia, res-
pondendo por 5,39% do PIB nacional e
com uma movimentação econômico-
financeira de R$ 88,7 bilhões. 

Para o Seagro, esses indicadores
mostram o resultado de um processo
de amadurecimento, aprimoramento e
consolidação do cooperativismo. “Os
engenheiros agrônomos que atuam nas
cooperativas agropecuárias levam no-
vas tecnologias aos agricultores coope-
rados, permitindo que o setor seja um
destaque na economia catarinense e
trazendo enormes benefícios para a so-
ciedade”, ressalta o presidente do Sea-
gro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti
Cesa.

BRASIL SERÁ SEDE DO DIA
MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

O Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA) anunciou
que o Brasil será a sede das celebra-
ções globais do Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado anualmente
no dia 5 de junho.

Os avanços do Brasil em áreas co-
mo os biocombustíveis e a redução do
desmatamento, contribuindo para a
redução da emissão de gases do efeito
estufa são exemplos de ações de pre-
servação ambiental. "Nos últimos a-
nos, o Brasil deu grandes passos para
resolver problemas como o desmata-
mento da Amazônia por meio do mo-
nitoramento da região", disse o órgão
da ONU, ao aunciar a novidade em 22
de fevereiro.

Conta Salário para 
servidores públicos

Desde 2 de janeiro/12, o funcioná-
rio público não é mais obrigado a uti-
lizar os serviços do banco conveniado
a empresa em que trabalha. O salário
pode continuar a ser creditado no ban-
co atual, mas é possível solicitar a
transferência para o banco de prefe-
rência do servidor, conforme Resolu-
ções 3.402/2006 e 3.424/2006, do
Banco Central do Brasil.

Quem tiver interesse em usufruir
da conta salário deve procurar a agên-
cia na qual recebe seu salário e infor-
mar para qual banco quer que o di-
nheiro passe a ser transferido.

tendendo a reivindicação dos
profissionais do planalto serra-
no, a diretoria do Seagro reali-
zou em Lages uma Assembleia
Geral em 24 de fevereiro/12,
para discutir a forma de atuação

sindical do Seagro e novas estratégias
para a Campanha salarial 2012/2013.

Na ocasião, os engenheiros agrônomos
das regiões de Lages, São Joaquim e Cu-
ritibanos fizeram vários questionamentos
sobre a condução das últimas negociações
e discutiram a forma de atuação do Sindi-
cato. Ficou clara a necessidade de buscar
algumas novas estratégias para agilizar as
negociações, inclusive no processo de co-
municação com a categoria.

Entre outras deliberações, ficou decidi-
do que a categoria não vai mais tolerar a
estratégia do Governo de arrastar as nego-
ciações para o final do ano. "Se até a data
base em 1º de maio não houver uma pro-
posta concreta, a categoria deverá iniciar
as paralisações de todas as atividades de
pesquisa, atendimento aos agricultores e
fiscalização nas barreiras sanitárias",
destaca o presidente do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.

Para o diretor regional do Seagro em
São Joaquim, engenheiro agrônomo Nil-
ton Nunes de Jesus, a realização do en-

contro macrorregional com o presidente e
a assessora jurídica do Seagro, e o diretor
eleito pelos funcionários da Epagri, foi
muito importante porque abriu a possibi-
lidade dos colegas discutirem várias ques-
tões relevantes, problemas internos nas
empresas e as formas de ação do Sindi-
cato.

As contribuições tiradas em Lages se-
rão apresentadas em assembleias regio-
nais para que os profissionais possam a-
provar as sugestões e, posteriormente,
também serão debatidas no CD do Seagro.

Descontentamento
Os profissionais apresentaram ao dire-

tor eleito pelos funcionários da Epagri,
engenheiro agrônomo Eduardo Medeiros
Piazera, o descontentamento da categoria
com a forma totalmente distorcida e ten-
denciosa como foi realizado o processo de
avaliação de desempenho. Também criti-
caram duramente a influência política par-
tidária na condução dos trabalhos das em-
presas, inclusive  no processo de avaliação
e promoção por mérito, e na aprovação de
projetos de pesquisa.

Assembleia em Lages dá a arrancada
na Campanha Salarial 2012-2013

Engenheiros agrônomos não vão mais tolerar que o Governo arraste as negociações
até o final do ano. Se até 1º de maio não houver uma proposta concreta, terão início as 
paralisações das atividades de pesquisa, assistência técnica e fiscalização nas barreiras

AAAA

Profissionais das empresas públicas de Lages, São Joaquim e Curitibanos debatram estratégias com os
diretores do Seagro, Jorge Dotti Cesa e Eduardo Piazera, além da assessora jurídica Aline Pacheco

Dias de Campo agitam o 
sistema cooperativo de SC

Difundir as novas tecnologias disponíveis para as atividades rurais
e mostrar o que existe de novidade no sistema cooperativo catarinen-
se são os principais pontos motivadores para a realização dos “Dias
de Campo” em vários municípios de Santa Catarina.

Já foram realizados os Dias de Campo da Cooperitaipu em Pinhal-
zinho, CDC da Cooperja, em Jacinto Machado, o CDA-Alfa, em Chape-
có; Dia de Campo da Coopercampos, em Campos Novos; Coopervil e
Epagri, em Videira; Tecnoeste da Copérdia, em Concórdia; Dia de
Campo da Cravil, do Vale do Itajaí; e da Coocam de Campos Novos
realizada na filial em Barracão/RS.

A exposição das mais avançadas tecnologias para as mais variadas
culturas disponíveis atraíram centenas de associados e produtores
nos eventos, superando as expectativas dos organizadores em parti-
cipação. 

O coordenador do evento da Copercampos, engenheiro agrônomo
Fabrício Jardim Hennigen, reforça a participação dos agricultores de
todo o estado catarinense e de estados vizinhos. “Os visitantes obti-
veram junto a pesquisadores e representantes das empresas, informa-
ções do que ainda virá de novo na biotecnologia no setor de expo-
sição de variedades de soja, feijão e híbridos de milho. Tivemos um
evento direcionado a difusão de tecnologia e isso foi alcançado, gra-
ças ao compromisso dos agricultores de todas as regiões que desejam
obter lucratividade no campo”, explica Hennigen.

Para o engenheiro agrônomo da Cravil, Gentil Colla Junior, é im-
portante que os produtores conheçam as tecnologias aplicadas para
aumentar a produção independente das culturas nas regiões da área
de atuação da cooperativa. Isso passa pela correlação entre o trata-
mento de sementes e a produtividade desejada, com ênfase na ferti-
lidade do solo.

8ª edição do CDC – Campo Demonstrativo Cooperja, entre 1 e 2
de fevereiro, em Jacinto Machado.

O 17º Dia de Campo Copercampos, realizado nos dias 14, 15 e
16 de fevereiro, em Campos Novos

17º Campo Demonstrativo Alfa (CDA), realizado entre 6 a 9 de
fevereiro em Linha Tomazelli, em Chapecó.

SEAGRO-SC



Em 2005, a categoria e os dirigentes das
entidades da agronomia, Seagro, Uneagro,
Aeasc e associações regionais acreditaram
que era a hora de ter um engenheiro
agrônomo na presidência do Crea-SC. 

Após intensa mobilização em todo o
estado, os engenheiros agrônomos
conseguiram eleger o colega Raul Zucatto.
Foi a maior votação da história do Crea-SC,
em uma disputadíssima eleição onde con-
correram cinco fortes candidatos.

Em janeiro 2006, teve início a gestão do
Zucatto que, reeleito para a gestão 2009/11,
permaneceu no cargo até 31 de
dezembro/11. Nesses seis anos, o Crea-SC
deu um salto de valorização profissional, de
qualidade e representatividade. Hoje, tem
credibilidade e uma imagem positiva e
presente na comunidade profissional
e institucional.

Neste período, Zucatto conseguiu romper
a resistência, quebrar velhos paradigmas e
culturas, além de obter a aprovação da
grande maioria, sendo considerada como a
melhor gestão da história do Crea-SC,
inclusive pelos profissionais de outras
categorias.

Zucatto entrou desacreditado por muitos
e saiu como uma unanimidade entre
praticamente todos os profissionais do
Crea-SC, enfatizou o presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.

A vitória do seu sucessor, engenheiro
civil e de segurança do trabalho Carlos
Alberto Kita Xavier e dos candidatos que
apoiava para a Mútua/Caixa de Assistência,
também representaram uma avaliação
positiva da sua gestão.

m entrevista ao Jornal do Seagro,
Zucatto disse que presidir o Crea-
SC foi uma experiência altamente
positiva e um grande aprendizado.
"Tive o privilégio de conviver in-

tensamente e conhecer muito as outras
áreas que integram o Conselho. Hoje
me considero, e sinto que sou visto,
como um profissional do Sistema e
não mais apenas da agronomia como
era avaliado ao assumir o Crea-SC".

Zucatto fala também como foi
sua gestão, suas dificuldades e a-
certos, bem como a participação do
Seagro, a Câmara de Agronomia e
sobre seus próximos passos após o
Crea. Confira: 

Primeiro ano
foi terrível

Os dois primeiros anos não
foram fáceis, sendo que o pri-
meiro foi terrível. A expectativa
era muito grande e havia muita resistência
por eu ser um engenheiro agrônomo. Tam-
bém havia uma situação complicada, pois
o Crea-SC passava por uma situação finan-
ceira difícil, com disputas internas, entre
outros problemas operacionais.

Mas, com coragem, paciência e muita
negociação foi colocado em prática o pla-
no de ação da gestão. Promovemos uma
reforma administrativa, aprovamos um no-
vo regimento interno mais moderno e de-
legamos mais poder político e responsabi-
lidades às inspetorias. Além disso, implan-
tamos o Planejamento Estratégico envol-
vendo todas as instâncias do Conselho pa-
ra construir uma política de atuação, fo-
cando em resultados e na melhoria do a-
tendimento, aliado a um sistema de ges-
tão com fortes controles financeiros e ad-
ministrativos.

Assim que essas medidas passaram a
apresentar bons resultados e tirar o Crea
do déficit financeiro de 16 anos, ganha-
mos um voto de confiança e pudemos im-
plementar as nossas metas com tranquili-
dade e mais apoio. O que fizemos não foi
milagre, foi um grande choque de gestão. 

Participação
do Seagro

A experiência adquirida como presi-
dente do Seagro foi muito importante nas
negociações e na paciência em buscar os
resultados, com o envolvimento e efetiva
participação dos empregados, conselhei-
ros, diretoria, inspetores regionais e das
entidades de classe. 

Ninguém tem dúvidas de que fui eleito
presidente do Crea-SC graças ao grande es-
forço dos engenheiros agrônomos. Sou
muito grato a todos pela singular oportu-
nidade que me deram. 

Agradeço ao Seagro pelo importante
apoio político recebido e a contribuição
nas duas gestões, com a efetiva ajuda e
participação dos seus conselheiros. Regis-
tro que o Seagro contribuiu diretamente
na diretoria com os colegas Eduardo Me-
deiros Piazera e Germano Fuchs, os quais
ocuparam o cargo de 1º tesoureiro, um
dos mais importantes na diretoria. A atua-
ção firme nos controles financeiros contri-
buiu enormemente na montagem e apro-

vação dos orçamentos anuais e na correta
aplicação dos recursos com balanços anu-
ais positivos.

Câmara de
Agronomia

O Seagro já teve cinco vagas de conse-
lheiros no Crea. Hoje tem apenas duas. Is-
so aconteceu porque aumentou o número
de associações regionais, como a Aeagro/
Chapecó, Assea/São Joaquim, Agrocon/
Concórdia e as vagas que na proporcionali-
dade em relação ao número de profissio-
nais registrados cabem a Agronomia são
diluídas entre as entidades de classe da
categoria. Assim, gradativamente, com o
registro das novas associações regionais
que estão aguardando seu registro como a
Agroec/São Miguel do Oeste, AEACN/Cam-
pos Novos, entre outras.

A tendência é que as que têm mais de
uma vaga passem a ceder espaço e que
todas as entidades tenham no mínimo um
representante como conselheiro. 

Entendo que o importante é que os
engenheiros agrônomos mantenham a sua
representação que a lei assegura, inde-
pendente de qual entidade o indicar.

Também é preciso que a Câmara e as
entidades da categoria façam um trabalho
junto às 14 escolas de agronomia para que
ocupem suas vagas na Câmara Especializa-
da de Agronomia no Crea-SC. Com isso,
aumentará o número de conselheiros em
relação ao número de profissionais no
estado.

Raul Zucatto: o engenheiro agrônomo 
que transformou o Crea-SC

Conseguiu romper a resistência e obter a aprovação 
da maioria dos profissionais, sendo considerada 
como a melhor gestão da história do Crea-SC

Sucesso da gestão contribuiu para a eleição do
seu sucessor, Eng. Kita e dos candidatos que

apoiava para a Mútua

EEEE
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Zucatto saiu como unanimidade entre
todos os profissionais do Crea-SC

Entrevista: Engenheiro Agrônomo Raul Zucatto, Ex-Presidente do Crea-SC

Zucatto teve participação
constante nas reuniões do
Conselho Deliberativo do Seagro,
entre outros eventos relevantes
para a categoria. “Ninguém tem
dúvidas de que fui eleito 
presidente do Crea-SC graças ao
grande esforço dos engenheiros
agrônomos. Sou muito grato a
todos pela singular oportunidade
que me deram”, ressalta o
Eng. Agr. Raul Zucatto.

SEAGRO-SC



Em 2006, o Crea-SC
teve pela primeira vez um
engenheiro agrônomo
eleito. A candidatura de
Zucatto foi recebida com
ressalvas por muitos
profissionais do
Conselho. Os engenhei-
ros agrônomos viabi-
lizaram sua eleição. Não
somos melhores do que
ninguém, mas Zucatto fez
simplesmente as duas melhores gestões da
história do nosso Conselho. A aprovação do seu
mandato foi uma unanimidade. A eleição do seu
sucessor é mais uma demonstração disso. 

Por outro lado, ao elegermos o Kita para sua
sucessão, os engenheiros agrônomos habili-
taram-se em definitivo a voltar para a presidên-
cia na próxima sucessão, numa alternância
salutar. 

ENG. AGR. JORGE DOTTI CESA

oram seis anos de intensa produ-
ção e da concretização de inúme-
ros projetos realizados com mui-
to trabalho, dedicação, transpa-
rência e probidade, sendo um

presidente presente de fato no Conselho
e em todos os recantos do estado, con-
forme prometido quando candidato.

Desde as melhorias da infraestrutura
física, humana, gerencial nas inspetorias
e escritórios regionais, como nas 15 ins-
petorias que foram construídas, adquiri-
das, ampliadas ou reformadas, além da
construção do anexo e auditório na sede
do Crea. 

A implantação do projeto de moder-
nização da fiscalização, com aquisição
de 60 carros na frota e ampliação do nú-
mero de fiscais, informatização do sis-
tema e a capacitação dos funcionários,
contribuíram para melhorar o atendi-
mento gerencial e técnico funcional,
dentro da política de um Conselho mais
próximo e ágil junto aos profissionais.

O forte apoio à área de atualização e
capacitação profissional, reestruturação
do PEC com significativo investimento
financeiro resultou em mais de 1000 e-
ventos executados em parceria com as
entidades de classe e instituições de en-
sino. Os cursos, seminários, encontros e
afins envolveram mais de 40 mil pro-
fissionais e estudantes. 

Entidades de classe
Criamos o Cedec - Colégio Estadual

de Entidades de Classe que é órgão re-
presentativo e aglutinador dos interes-
ses das 62 entidades. Também buscamos
nos aproximar mais das instituições de
ensino e dos estudantes. Para isso, via-
bilizamos o Creajr-SC e o fórum de edu-
cação. Além disso, procuramos uma
maior integração e aproximação com os
profissionais e conselheiros com seminá-

rios, encontros estaduais das entidades
de classe, dois congressos estaduais de
profissionais e coroada com muito êxito,
a 68ª Semana de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia (Soeaa) realizada no úl-

timo ano de gestão. A Soeaa foi o maior,
mais criativo e participativo evento da
área tecnológica, com recorde de públi-
co. As avaliações em todo o país foram
de excelente a excepcional.

Nos seis anos em
que esteve frente ao
Crea-SC, Zucatto
alcançou resultados que
se fossem anunciados
como metas no início de
sua gestão, seriam vis-
tos com grande descon-
fiança e incredulidade. O
planejamento estratégi-
co, a reestruturação e
construção de várias unidades, a obtenção de
resultados superavitários a partir de 2007, as
expressivas melhorias na fiscalização, com
aquisição da frota própria de veículos, são
alguns exemplos. 

É senso comum entre aqueles que convivem
mais próximos ao sistema Confea/Creas, que a
história do Crea-SC pode ser dividida entre antes
e depois da gestão do Zucatto, tal o impacto
positivo de sua gestão.

ENG. AGR. EDUARDO MEDEIROS PIAZERA

Zucatto foi um presi-
dente presente e, aliado
a uma fiel e competente
equipe e um modelo de
gestão definido e profis-
sionalizado, fez o Crea-
SC avançar considera-
velmente. Foi uma opor-
tunidade ímpar participar
desta gestão. Espero que
tenha servido de exem-
plo para nossos colegas
e para a sociedade.

Podem ter certeza que o Zucatto sempre bus-
cou fazer o melhor e entregou um Crea-SC mais
presente e preparado para todos os segmentos
que necessitam de seus serviços.

ENG. AGR. LEONEL FERREIRA JUNIOR
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Foram seis anos de intensa 
produção e reestruturação

FFFF

A inauguração do anexo e do auditório foram a realização de um sonho para Zucatto

Após intenso sistema de controles o Crea-SC passou a ter balanços anuais 
com superávit, acabando com os 16 anos de déficit financeiro

Tive o privilégio de
participar durante cinco
dos seis anos das
gestões do Zucatto. Neste
período, desempenhando
várias funções, pude
vivenciar significativas
mudanças introduzidas
no Conselho, na sua
maioria graças ao
dinamismo, dedicação,
perseverança, competên-
cia e, principalmente, coragem do Zucatto. 

Com sua maneira diferenciada de ser e agir,
venceu desafios e quebrou paradigmas neste
novo Crea-SC. Sinto-me orgulhoso pelo seu
destacado trabalho nesta nobre missão profis-
sional. 

ENG. AGR. EDÉLCIO PAULO BONATO

Acho que cumpri minha missão
no Crea-SC, com muito trabalho,
ética e comprometimento.

Estou aposentado na Epagri e
ainda não tenho planos definidos
do que vou fazer daqui para fren-
te. Pretendo descansar em férias
com a família e depois devo fazer
alguma coisa, pois ficar parado
acho que não vou conseguir.

Fui indicado e motivado pelo
colega Ari Neumann e outras lide-
ranças da categoria para concorrer
à presidência da Aeasc. No início
relutei, mas depois aceitei. O de-
safio é bom para realizar um traba-
lho participativo de estruturar a
Aeasc para que seja transformada
em Federação, além de buscar o

envolvimento, fortalecimento e
apoio das associações regionais.

Alguns lembraram que o Seagro
também tem eleições este ano.
Mas, entendo que já dei minha
contribuição como dirigente do
Sindicato. Além disso, a atual di-
retoria do Seagro vem realizando
um ótimo trabalho e deve conti-
nuar assim por mais um bom tem-
po, se possível.

Também tenho sido estimulado
ou recebido provocações do desa-
fio para concorrer para vereador
ou deputado. Mas, isso envolve re-
cursos e muita articulação partidá-
ria, entre outros. De concreto é
que agora estou a disposição da
categoria no que for preciso.

Próximos passos

Ao preencher sua ART - Crea-SC,
indique a entidade de classe que
luta, representa e defende o
Engenheiro Agrônomo:

Indique o SEAGRO

Código 21 

FORTALEÇA SEU SINDICATO

Superávit financeiro após 16 anos
Já o marco da gestão foi a transparência da administração na área financeira e

administrativa. Com a modernização do sistema de controles de pagamento e a
adoção de um centro gerencial de custos por departamentos que conferiram equi-
líbrio às contas, que passou a ter balanços anuais com superávit, acabando com os
16 anos de déficit financeiro. É com orgulho que entregamos o Crea-SC melhor
estruturado e, com todos os investimentos feitos, com superávit financeiro.

SEAGRO-SC



Está sendo muito bem aceita pelos profissionais a
versão impressa da Tabela de Honorários dos Engenhei-
ros Agrônomos que está sendo distribuída pelo Seagro
aos associados, entidades e autoridades.

A diretoria do Seagro recebeu vários e-mails e ofí-
cios de lideranças políticas agradecendo o encaminha-
mento da publicação, outras de dirigentes de entidades
parabenizando a iniciativa, além de entidades solici-
tando a versão eletrônica da Tabela para disponibilizar
nos seus respectivos sites. Também teve a solicitação
para o Seagro autorizar a adaptação e publicação em outros estados, como no caso do
Senge/BA.

A Tabela de Honorários, elaborada pelo Grupo de Trabalho do Seagro e homologada
por unanimidade na Plenária do Crea-SC, pode ser solicitada gratuitamente junto ao
Seagro, fone (48) 3224-5681 ou seagro@seagro-sc.org.br. 

A versão online está disponível no www.seagro-sc.org.br

Agricultura quer energia 
pública e sustentável

O Seagro apoiou em conjunto com a Fisenge - Federação
Interestadual de Sindicatos de Engenheiros a manifestação
realizada pela Federação Nacional dos Urbanitários (FNU)
pela Renovação das Concessões do Setor Elétrico, junta-
mente com a campanha “Todos pela Energia – Privati-
zação não é a Solução”, realizada em 8 de dezembro,
em Florianópolis. O objetivo foi chamar a atenção da
sociedade para o assunto e pressionar contra possíveis privatizações no setor. 

Cerca de mil pessoas participaram do maior evento de debate sobre a renovação das
concessões das empresas do setor elétrico em 2011. 

Para o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, trata-se de
defender o serviço público. “O Seagro sempre defendeu o fortalecimento do serviço pú-
blico na agricultura. Para os mais desavisados pode parecer estranha a manifestação
do setor agrícola catarinense no movimento nacional pela renovação das concessões
do setor elétrico. Mas não é. Cada vez mais dependente de tecnologias inovadoras, o
produtor rural depende da energia, não apenas para seu conforto, mas para produzir
alimentos de qualidade para fornecer ao exigente consumidor urbano”, explica Dotti
Cesa.

10 Florianópolis, Janeiro e Fevereiro de 2012Jornal do Seagro - Nº 121

A iniciativa atende decisão
do Conselho Deliberativo de
intensificar a divulgação do
trabalho dos engenheiros

agrônomos e sua contribuição
para a sociedade 

Tabela de Honorários dos
Engenheiros Agrônomos
foi bem aceita

Maior visibilidade do Seagro e do
trabalho dos profissionais na imprensa 

isando a valorização profissional e
o fortalecimento das ações do
Seagro, desde 2011 foi ampliado o
investimento na assessoria de co-
municação e imprensa. Já durante

as negociações coletivas de 2011 foram
produzidos vários artigos e sugestões de
pauta de matérias com temas que envolvem
os engenheiros agrônomos, as entidades e
os resultados econômicos e sociais para a
agropecuária e a sociedade catarinense nos
mais diversos meios de comunicação.

Com o trabalho constante de assessoria
de imprensa e marketing, o trabalho foi
fundamental para o desfecho das negocia-
ções com o Governo do Estado. A situação
do movimento grevista e as consequências
para o controle da febre aftosa foram des-
taques nos principais jornais, em diversas
rádios e também em entrevistas e debates
nos diversos canais de televisão, em con-
junto com os médicos veterinários do
Simvet. Todo trabalho foi ainda multiplica-
do através dos diretores regionais nas res-
pectivas mídias locais. 

Diariamente os dirigentes recebem a cli-
pagem com as matérias divulgadas. As ma-
térias referentes ao Seagro publicadas nos
jornais diários e em portais de notícias po-
dem ser acessadas no endereço www.apoio-
comunicacao.com.br

No canto superior direito do site, os
campos devem ser preenchidos com os
seguintes dados:

Login: seagro Senha: seagro

VVVV
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CATARINENSES NA SOCIEDADE

DE CIÊNCIA DO SOLO

O engenheiro agrônomo Ivan Ba-
cic, pesquisador do setor de Ordena-
mento Ambiental da Epagri/Ciram,
assumiu a vice-presidência da Socie-
dade Brasileira de Ciência do Solo
(SBCS) para mandato que segue até
2013. Entre as diversas atribuições,
Bacic terá como um dos desafios
principais a organização do XXXIV
Congresso Brasileiro de Ciência do So-
lo, que acontece em 2013 em Floria-
nópolis.

Já, o engenheiro agrônomo José
Augusto Laus Neto, também pesqui-
sador do setor, passa a ser membro
titular da comissão de Levantamento
e Classificação do Solo. Laus terá a
função de embasar e fortalecer as de-
cisões da SBCS em relação aos futuros
levantamentos e mapeamentos de
solos no território nacional.

Nova diretoria no IF-SC 
O Seagro esteve representado pelo

seu presidente, engenheiro agrônomo
Jorge Dotti Cesa, na cerimônia de
transmissão do cargo de reitor do Ins-
tituto Federal de Santa Catarina (IF-
SC). Maria Clara Kaschny Schneider
eleita com 80,76% dos votos de alu-
nos e servidores, assumiu como reito-
ra, substituindo Jesué Graciliano da
Silva. Cerca de 350 pessoas prestigia-
ram o evento realizado em 19 de de-
zembro em Florianópolis.

oi em clima de confraternização e
de despedida da atual gestão que
o Crea-SC realizou a solenidade de
entrega do Diploma e Medalha do
Mérito Catarinense 2011, em 9 de

dezembro, na capital. Prestigiaram as ho-
menagens muitos conselheiros, inspeto-
res, diretores e presidentes de entidades
de classe, entre outros convidados. 

Receberam a comenda na categoria
Medalha e Diploma do Mérito Profissional
o Senai/SC (instituição de ensino) e oito
profissionais, entre eles o engenheiro
agrônomo Mário Lanznaster.

A indicação de Lanznaster foi feita
pelo Seagro, em conjunto com a Aeasc e a
Aeagro, devido aos relevantes serviços
prestados tanto na área profissional como
na liderança do setor agropecuário. Ele
recebeu a Medalha e o Diploma de Mérito
das mãos dos engenheiros agrônomos Vla-
demir Gazoni, vice-presidente do Seagro,
e do presidente do Crea-SC, Raul Zucatto.

Lanznaster disse estar emocionado pe-

la homenagem que considerou como o re-
conhecimento dos profissionais pelo tra-
balho desempenhado ao longo dos anos.
“Sou muito grato aos colegas e toda a
classe. Espero que todo engenheiro agrô-
nomo procure engrandecer a Agronomia
com seu trabalho para garantir o alimento
e a vida“, disse o presidente da Cooper-
central Aurora. 

Para o Livro do Mérito, foi inscrito o
engenheiro agrônomo Carlos Cláudio Per-
domo, indicado pela Agrocon/Concórdia.
O livro homenageia profissionais já faleci-
dos que durante sua vida proporcionaram
contribuições relevantes à sociedade. 

No evento foi lançada a publicação im-
pressa do Livro do Mérito contendo todos
os homenageados pelo Crea-SC.

Mário Lanznaster recebeu a 
comenda por indicação do

Seagro, Aeasc e Aeagro pelos
relevantes serviços prestados

na liderança do setor
Agropecuário

Crea-SC homenageia profissionais e 
empresas com Diploma e Medalha do Mérito

FFFF

O Eng. Agr. Mário Lanznaster recebeu a homenagem das mãos dos colegas
Vlademir Gazoni (Vice-Presidente do Seagro) e Raul Zucatto (Presidente do Crea-SC)

SEAGRO-SC
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SANTA 
CATARINA
é o 5º lugar no 

ranking nacional
da produção 
de alimentos,
ainda que sua 

extensão territorial
corresponda a 

pouco mais de 1%
do total brasileiro.

SANTA 
CATARINA

tem 14 faculdades
de agronomia.
Novas áreas

de atuação no 
mercado de 

trabalho exigem
um profissional
não apenas de 

nível superior, com
formação multi e 
interdisciplinar,

mas também com
pós-graduação.

SANTA 
CATARINA

é o principal
produtor de

cebola, maçã,
suínos e ostras,

bem como o 
maior exportador

de frango do 
Brasil. É também
um dos maiores
produtores de 
alho, banana,

arroz, fumo e trigo.

OS ENGENHEIROS
agrônomos estão organizados no seu
Conselho (CREA-SC) em Associações
(AEASC  e suas regionais), sindicato

(SEAGRO-SC) e cooperativa de
trabalho (UNEAGRO/SC).

PIB 
AGRÍCOLA
– 37% do PIB de 
Santa Catarina 

vem da agricultura
familiar e do 

agronegócio como 
um todo.

DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Qualidade para a produção de alimentos
Epara a engenharia brasileira: assinala o Dia do En-
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-
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Segurança alimentar
no engenheiro agrônomo uma das bases 

-

-

-

O conflito urbano x rural

-

-
-
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Cursos promovem
aprimoramento técnico

-

-
-

-

-

Missões do sindicato

-

-

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Pesquisa agropecuária
Assistência técnica
Extensão rural
Fiscalização sanitária vegetal
Assessoria e consultoria
Elaboração de projetos
Jardinagem

ALGUMAS DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO SÃO:
Fitotecnia
Solos
Zootecnia
Engenharia rural
Ambiental
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NOVO CÓDIGO
-

tantes projetos debatidos 

-

engenheiro agrônomo 

-

Valdir Colatto, enge-
nheiro agrônomo, deputado
federal e vice-presidente da
Frente Parlamentar da Agro-
pecuária (FPA) no Congresso 
Nacional.

MISSÃO
FUNDAMENTAL

-

-

diariamente, o engenheiro 

José Milton Scheffer
– Engenheiro agrônomo e 
deputado estadual��������	 �	 �	��� �	 ����	 ����� �
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Confraternização e
homenagens marcaram o

Dia do Engenheiro Agrônomo 

Baile em Campos Novos 
A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campos Novos (AEACN)
realizou em 15 de outubro, o 20º Baile dos Engenheiros Agrônomos com
uma das melhores bandas do Paraná. Muita animação, alegria e integração
entre os profissionais de toda a região que trabalham diariamente para
melhorar as condições do homem do campo e proporcionar lucratividade
na agricultura e a comunidade da região.  

E
ste 12 de outubro é uma data muito signi-
ficativa para a engenharia brasileira: assi-
nala o Dia do Engenheiro Agrônomo,
profissão que obteve sua primeira regula-

mentação há 78 anos (12-10-1933), pelo então
presidente Getúlio Vargas. 

Durante muito tempo reconhecido como um
"profissional do campo", alguém que parecia
muito distante da vida urbana e do cotidiano das
pessoas, o engenheiro agrônomo é na verdade
um profissional de nível superior, com especiali-
zação e pós-graduação, que participa diretamen-
te do processo de desenvolvimento econômico -
em especial quando levamos em conta que o
Brasil é um dos principais produtores de alimen-
tos do Planeta.

Em Santa Catarina sua atuação é ainda mais
destacada, já que o Estado é historicamente um
forte produtor agropecuário, com predomínio da
pequena propriedade (agricultura familiar) e da
produção organizada em cooperativas.

O presidente do Seagro (Sindicato dos Enge-
nheiros Agrônomos de Santa Catarina), Jorge
Dotti Cesa, observa que o papel desse profis-
sional na atualidade é fundamental para garantir
a segurança alimentar da população, para o
desenvolvimento de pesquisas e para a redução
do êxodo rural. 

"Nossa intervenção técnica tem sido deter-
minante, ao longo de décadas, para que as pes-
soas recebam, em suas mesas, alimentos de
procedência e qualidade garantidas. Sempre
lembrando o alimento não nasce na prateleira do
supermercado. E que o agricultor, por si, não
poderia produzir esse alimento sem o mínimo
suporte técnico do engenheiro agrônomo e de
instituições públicas ou privadas ligadas à pes-
quisa, extensão e assistência", afirma Diógenes
Y Castro, presidente da Uneagro.

A chamada segurança alimentar tem no
engenheiro agrônomo uma das bases de
garantia, porque esse profissional se dedica
ao planejamento e acompanhamento do
processo produtivo no meio rural. Envolve,
por exemplo, quantidade de alimento
produzido, qualidade desses alimentos,
resíduos, sanidade animal e vegetal, produção
de alimentos orgânicos (ou agroecológicos),
assim como a preocupação com a compra e
uso de agrotóxicos. Tudo isso com a visão
global sobre a questão da sustentabilidade

Há décadas se ouve falar no Brasil sobre a questão
do êxodo rural. Ao contrário do que se pensa, esse
problema é muito atual e traduz um conflito que
precisa ser enfrentado tanto pelos engenheiros
agrônomos, quanto pelos governos. Há inúmeras
razões para o êxodo, entre as quais a falta de
políticas públicas estruturantes no meio rural, com
adoção de políticas específicas para o agricultor,
como a melhoria da infraestrutura no campo,
da mesma forma que a concessão de
subsídios ao agricultor, para que ele fique no
campo, mantendo também o jovem na produção.

Alimento seguro depende de correta orientação técnica do engenheiro agrônomo

Manutenção do homem no campo requer a adoção
de políticas públicas específicas

Engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, presidente do Seagro

SANTA
CATARINA

SANTA
CATARINA

SANTA
CATARINA

PIB
AGRÍCOLA

é o 5º lugar no
ranking nacional
da produção de
alimentos, ainda
que sua extensão

territorial
corresponda a
pouco mais de

1% do total
brasileiro.

Sempre preocupado com a qualidade dos serviços prestados pelos
engenheiros agrônomos, o Seagro atua em parceria com o Crea-SC
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em cerca de 15
cursos de reciclagem e capacitação. A grande preocupação é
relacionada com a questão ambiental, afirma o presidente Jorge Dotti
Cesa, "focalizando também na segurança alimentar. Esses eventos
profissionais têm relação com o uso racional dos recursos naturais,
com acompanhamento técnico. Observam-se as leis gerais quanto
ao meio ambiente, mas com a responsabilidade destacada para a
detecção das questões da sustentabilidade".

Santa Catarina tem cerca de 5 mil engenheiros agrônomos,
sendo que cerca de 700 trabalham no setor público, em especial na
Epagri e Cidasc, vinculadas à Secretaria da Agricultura. Com essas
empresas o Seagro negocia o acordo coletivo anual, procurando, na
atualidade (e num prazo de 12 meses) desenvolver um estudo para
contemplar cargos e carreiras por área específica de atuação.

Com as cooperativas e agroindústrias, o Seagro atua na
negociação da convenção coletiva, sempre buscando o cumprimento
das normas legais quanto à carreira e à remuneração dos
engenheiros agrônomos.

No caso dos profissionais vinculados às prefeituras, a luta
sindical é para que seja cumprido o piso nacional, o salário mínimo
profissional garantido pela lei 4.950/A/66. "Há situações absurdas e
buscamos desenvolver articulações para mostrar às prefeituras a
importância do profissional da engenharia ter o seu trabalho
reconhecido em termos de remuneração e carreira",
diz Jorge Dotti Cesa.

é o principal produ-
tor de cebola, maçã,

suínos e ostras,
bem como o maior

exportador de
frango do Brasil.

É também um dos
maiores produtores

de alho, banana,
arroz, fumo

e trigo.

tem 14 faculdades
de formação

do engenheiro
agrônomo. O

Seagro acompanha
o trabalho dessas

instituições,
preocupado com a

qualidade dos
cursos, exigindo

condições técnicas
e carga horária

adequada.

37% do PIB de
Santa Catarina

vem da agricultura
familiar e

agronegócio

OS ENGENHEIROS
agrônomos estão organizados no seu

Conselho (CREA-SC) em Associações (AEASC
e suas regionais), Sindicato (SEAGRO-SC) e

Cooperativa de trabalho (UNEAGRO/SC)

NOVO CÓDIGO
"Um dos mais importantes

projetos debatidos e em fase
de aprovação no Senado
Federal é o PLC 30/2011 do
Código Ambiental Brasileiro.
Nele, temos a necessidade de
realização de Zoneamento
Econômico Ecológico e a cria-
ção de Programa de
Regularização Ambiental.
Nesse sentido, é o engenheiro
agrônomo um dos profissio-
nais que terá importante atu-
ação para que de fato o Brasil
possa continuar produzindo e
preservando o meio ambiente."

Valdir Colatto, Eng.
Agrônomo, deputado federal e
vice-presidente da Frente
Parlamentar da Agropecuária
(FPA) no Congresso Nacional.

MISSÃO
FUNDAMENTAL

"O engenheiro
agrônomo, apesar de viver
momentos difíceis, reflexo
da descapitalização e desar-
ticulação que o setor
agropecuário vem passando
nos últimos anos, não
mede esforços para apri-
morar a agricultura. Apesar
de todas as dificuldades
enfrentadas diariamente, o
engenheiro agrônomo trans-
cende os interesses
econômicos da atividade
agrícola, pois atua numa
complexa e fundamental
missão, a de promover a
oferta do elemento mais
básico à manutenção da
vida, o alimento".

José Milton Scheffer -
Engenheiro agrônomo e
deputado estadual

Segurança alimentar, pesquisas e desenvolvimento rural com sustentabilidade são missões profissionais

Qualidade para a produção de alimentos

ÁREAS DE ATUAÇÃO
- Pesquisa agropecuária
- Assistência técnica
- Extensão rural
- Fiscalização sanitária vegetal
- Consultoria
- Área ambiental
- Elaboração de projetos
- Jardinagem

TECNICAMENTE, OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
SÃO CONHECIDOS TAMBÉM DESTA FORMA:
- Meio ambiente
- Fitotecnia
- Solos
- Zootecnia
- Engenharia rural
- Ambiental

A tecnologia e o conhecimento dos Engenheiros Agrônomos, aliados ao trabalho
e perseverança dos Agricultores, têm  proporcionado a Santa Catarina uma verdadeira

e impressionante história de sucesso na produção agropecuária visando a
segurança alimentar com sustentabilidade ambiental.

Parabéns profissionais da terra e da vida!

SEAGRO
Sindicato dos Engenheiros 

Agrônomos de Santa Catarina

Cooperativa dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina

Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina

Aeasc reúne associados
em jantar dançante

A Aeasc reuniu profissionais e convidados no
tradicional jantar dançante, em Florianópolis 

A homenagem é uma tradição da Aeasc, quando
a diretoria elege o nome de um colega para ser 

homenageado em nome de todos os engenheiros
agrônomos. Este ano, foi  o ex-presidente da

Associação, Silvio Thadeu de Menezes.

A diretoria da Aeasc agradece a todos que 
participaram dos eventos e cumprimenta todos os

Engenheiros Agrônomos pela passagem do
seu dia comemorativo.

Festa e Agrocavalgada em São Joaquim 
Cerca de 130 profissionais e lideranças prestigiaram os três dias de festa
para comemorar o Dia do Engenheiro Agrônomo, entre os dias 14, 15 e
16 de outubro/11, promovido pela diretoria da Assea e do casal anfitrião,

Marcio e Marisa Schappo. O evento contou com muitas homenagens,
danças, chopp e churrasco com direito a competições de laço, dominó,

truco, além da tradicional Agrocavalgada.

Várias comemorações e homenagens foram realizadas em todo o estado para
destacar o dia 12 de outubro, data dedicada ao profissional engenheiro agrônomo.

Além de festas e jantares dançantes, foram publicadas matérias e anúncios
em vários jornais pelas diretorias regionais do Seagro de Araranguá, Canoinhas,

Jaraguá do Sul, além de diversas associações regionais. Entre eles, o
Jornal Notícias do Dia, que publicou matéria de duas páginas ressaltando a

atuação e organização dos engenheiros agrônomos em Santa Catarina (veja abaixo).

SEAGRO-SC



Quando foi eleito deputado es-
tadual, o engenheiro agrônomo
José Milton Scheffer trazia na ba-
gagem uma carreira sólida como
extensionista rural e diretor na E-
pagri, além da experiência em
liderança adquirida como diretor
do Seagro, prefeito e presidente da
Amesc e Fecam.

O conhecimento adquirido em
todas essas bases tem contribuído
nos debates na Assembleia Le-
gislativa, na busca e defesa de
mais investimentos em pesquisa e
tecnologia para o setor agrope-
cuário e também na luta para man-
ter o Salário Mínimo Profissional.

Mesmo no Legislativo, Zé Mil-
ton tem participado ativamente na
maioria das atividades e eventos
com os engenheiros agrônomos,
como o 7º CEEA, 68ª Soeaa, elei-
ção do Crea-SC, reuniões nas as-
sociações regionais e nas negoci-
ações salariais. 

Mais do que participar, muitas
vezes Zé Milton foi a ponte para
agendar audiências para o Seagro

com o Gover-
nador, entre
outras lide-
ranças.

Dep. Zé Milton: Participar das atividades
do Seagro proporcionam um link

entre o mandato e a categoria

Jornal do Seagro - Sua participação
junto às atividades dos engenheiros a-
grônomos contribui para o seu trabalho
no legislativo? 

Zé Milton: Sem dúvida. Esses eventos
têm servido para a busca de conhecimento
e informação sobre as questões que envol-
vem a categoria e os problemas ligados ao
desenvolvimento agropecuário. Assim, com
os dados levantados temos levado essas
questões para o debate diário na Comissão
de Agricultura e na Assembleia Legislativa.
Ou seja, os encontros nos proporcionam um
link entre o mandato e a categoria. 

JS - O Sr esteve envolvido nas negoci-
ações da campanha salarial do Seagro em
2011, inclusive intermediando audiên-
cias com o governador. Qual é sua opi-
nião sobre a busca da valorização da car-
reira profissional e Plano de Cargos e Sa-
lários nas empresas públicas?

Zé Milton: Entendemos como uma luta
justa e necessária. Nos últimos anos a nos-
sa categoria não tem conseguido avançar
de forma significativa em termos salariais e
valorização da carreira profissional. Preci-
samos agregar novas forças e ferramentas
para o reconhecimento do Governo frente à
importância da categoria na manutenção e
construção dos níveis atuais e futuros da
agropecuária catarinense, na qual se desta-
ca em produção nacional. Dentro disso, o
nosso mandato é mais um instrumento para
essa conquista.

JS - A maioria das prefeituras paga
salários vergonhosos, que não chegam
nem perto do SMP previsto em lei. Qual
o caminho para esses profissionais se-
rem reconhecidos e passarem a receber o
piso da categoria?

Zé Milton: Essa questão é muito compli-
cada porque é regida pela legislação Federal
e também Municipal. Para que consigamos
essa conquista, além de negociação direta
com os prefeitos, é necessária a criação de
um piso nacional para o serviço público es-
tatutário pelo Congresso Nacional.

JS - Quando prefeito, chegou a cogi-
tar o pagamento do Salário Mínimo Pro-
fissional aos engenheiros agrônomos?

Zé Milton: Nossa administração reali-
zou concurso público na prefeitura e eleva-
mos o valor do salário de engenheiro agrô-
nomo em mais de 150%, chegando a 90%
do SMP. Sempre tivemos um engenheiro
agrônomo como secretário de agricultura,
sendo que como cargo comissionado, rece-
bia salário igual ou superior ao piso.

JS - Um dos principais problemas en-
contrados pelo Tribunal de Contas nas
licitações dos municípios está ligado aos
projetos básicos de engenharia incom-
pletos. O TCE indica que o principal mo-
tivo de suspensões e anulações é o des-
preparo dos profissionais. Qual é sua
opinião sobre isso?

Zé Milton: Quando presidente da Amesc
e da Fecam foi criado o Comsasc (Conselho

Municipal da Agricultura de SC) para poten-
cializar o trabalho de apoio e fomento à
agricultura desenvolvido nas prefeituras.
Também foram ofertados cursos de elabora-
ção de projetos técnicos para engenheiros
e funcionários buscando prepará-los para a
lei de licitações públicas (Lei 8.666/93). O
objetivo foi proporcionar conhecimento pa-
ra elaborarem projetos e processos admi-
nistrativos viáveis e conclusivos. Graças a
isso, temos um bom número de colegas
prestando serviços nas prefeituras.

JS - O que o motivou a impetrar uma
moção de repúdio ao Projeto de Lei nº
42/2011 que visa igualar a remuneração
dos tecnólogos aos profissionais de nível
superior?

Zé Milton: Há mais de 40 nos anos o
movimento dos engenheiros luta pelo Sa-
lário Mínimo Profissional e, hoje, conviver
com a ameaça de remetê-lo à negociação
coletiva é um retrocesso. Ao ter conheci-
mento de que o projeto não só alterava a
Lei nº 4.950-A, como equiparava a remu-
neração dos profissionais de nível superior
ao de tecnólogos, como apoiava a substitu-
ição do SMP pela negociação coletiva me
motivaram a entrar com a moção de repú-
dio, pois acabaria com uma conquista
histórica. Sou a favor da valorização de to-
das as classes, seja nível técnico ou superi-
or. Porém, não podemos caminhar para um
crescente processo de desvalorização pro-
fissional. 

Entrevista: Deputado estadual, engenheiro agrônomo José Milton Sheffer (PP/SC)

Dep. Estadual
Eng. Agr. José
Milton Scheffer

13Florianópolis, Janeiro e Fevereiro de 2012 Jornal do Seagro - Nº 121

NOVA ASSOCIAÇÃO EM CANOINHAS

Cerca de 80 pessoas prestigiaram o e-
vento organizado pelos profissionais da re-
gião de Canoinhas para celebrar a funda-
ção da Aeaplan - Associação dos Enge-
nheiros Agrônomos do Planalto Norte Ca-
tarinense, em 9 de setembro/11.

Além de profissionais, agricultores,

estudantes e convidados, também estive-
ram presentes lideranças da agronomia e
da política local. Entre eles, os deputados
Antonio Aguiar e José Milton Sheffer, o
presidente da Aeasc Ademar Simon, e o
diretor regional do Seagro em Canoinhas,
engenheiro agrônomo Gilberto Neppel.

ASCEA HOMENAGEIA
PROFISSIONAIS EM CRICIÚMA

A Ascea - Associação Sul Catarinense dos Engenheiros
e Arquitetos promoveu um baile para comemorar o Dia do
Engenheiro e do Arquiteto em Criciúma, em 19 de novem-
bro. Na ocasião, foram homenageados os profissionais da
região que se destacaram em 2011 pelos serviços prestados à sociedade. Também rece-
beram homenagens o presidente do Crea-SC, engenheiro agrônomo Raul Zucatto, a dire-
tora regional da inspetoria de Criciúma, arquiteta Stela Maris Ruphenthal e o presidente
eleito do Crea-SC, engenheiro civil e de segurança do trabalho, Carlos A. Kita Xavier.

Eng. Civ. Kita, Arq. Stela Maris,
Eng. Agr. Zucatto e o Arq. Michel
Foggiatto (Presidente da Ascea) 

SEAGRO-SC



Poderão votar todos que estão em dia
com a tesouraria até 6 de março/12

UNEAGRO - COOPERATIVA DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Rua dos Ilheus, 46 -Sala 1101 - Florianópolis/SC - Cep 88010-560 - Fone/Fax (48) 3025-7600 - E-mail: uneagro@uneagro.com.br - site: www.uneagro.com.br

A Uneagro realizou em Campos Novos o Seminário Estadual Oportunidades de Tra-
balho em Projetos e Programas Público de ATER, de 8 a 9 de dezembro/11. Objetivo foi
conhecer, discutir e trocar experiências sobre as oportunidades e desafios nos projetos
públicos, levantar metas e ações da Cooperativa junto a seus cooperados com relação
a mercados de trabalho, além de promover articulação estadual, regional e local para
execução de projetos públicos.

A Uneagro realizou no final de
2011, dois cursos de capacitação em
projetos de crédito rural para seus
cooperados, em São Miguel do Oeste e
em Araranguá. 

Como fundamentação teve a apli-
cação de software Safraplus, um pro-
grama da própria Uneagro como ferra-
menta de elaboração e as metas e
planos governamentais para o crédito
rural, principalmente, ao agricultor
familiar através do Pronaf.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Em 2011, a Uneagro participou ativa-

mente dos principais eventos que envol-
veram a categoria, especialmente no 7º
Congresso Estadual de Engenheiros Agrô-
nomos e nas eleições do Sistema Confea/
Crea. 

No geral, conseguimos realizar com
êxito nossos compromissos e atender aos
cooperados com presteza, satisfação e
dedicação. 

Mantivemos o princípio da harmonia
e do bem servir, embora seja possível que
não tenhamos contentado a todos e, pa-

ra tal, sempre dependendo de nossos
clientes, colaboradores, parceiros, fun-
cionários e conselheiros, a quem esten-
demos nossas considerações e agradeci-
mentos pelo que pudemos fazer em 2011
com suas participações.

ENG. AGR. DIÓGENES Y CASTRO

Presidente da Uneagro

CAPACITAÇÃO
EM PROJETOS DE
CRÉDITO RURAL

Uneagro realiza Seminário Estadual de
Oportunidades de Trabalho em Projetos

e Programas Público de ATER

Curso de Projetos de Crédito Rural
em São Miguel do Oeste

Cursos de Projetos de Crédito Rural em Araranguá

Dentro de seus objetivos na busca de
trabalho para seus cooperados, a Uneagro
participou de quatro "chamadas" (pro-
postas) do MDA para Assistência Técnica e
Extensão Rural para agricultura familiar
alternativa a fumicultores de Santa Cata-
rina, na produção de alimentos. 

A Uneagro foi selecionada para atuar

em duas delas. Uma na região do Extremo
Sul e outra na região Sul do estado, onde
deverá assistir 1.440 famílias de agricul-
tores. O objetivo está na produção de ali-
mentos em substituição à de tabaco, bus-
cando mais renda e mais conforto aos a-
gricultores, além de trabalho para mais de
vinte cooperados em 2012.

CHAMADAS EM ATER DO MDA

Eleição na Uneagro
Em 16 de março/12, os cooperados

da Uneagro vão eleger o novo Conselho
de Administração e Conselho Fiscal, na
Assembleia Geral que será realizada na
Assefaz, em Florianópolis. Prestigie!
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Aeasc elege novos 
conselheiros junto ao Crea

Os associados da Aeasc e associações regio-
nais elegeram os integrantes da chapa Integra-
ção, engenheiros agrônomos Alvori José Cantú
(titular) e Fabrício Jardin Heingenn (suplente)
como conselheiros representantes da Aeasc junto
a Câmara de Agronomia do Crea-SC, em 3 de de-
zembro/11. Somente uma chapa foi inscrita. A
posse ocorreu em 20 de janeiro/12, em Flo-
rianópolis.

A diretoria da Aeasc agradece aos associados
que participaram da votação, assim como ao tra-
balho realizado pela Comissão Eleitoral.

Eng. Agr. Alvori José
Cantú (titular)  

Eng. Agr. Fabrício Jardin
Heingenn (suplente) diretoria da Aeasc convoca todos os associados das ca-

tegorias de fundadores, remidos e efetivos dos núcleos,
das Associações Regionais de Engenheiros Agrônomos
filiadas, que estão em dia com a tesouraria até 6 de
março/12, para participar da eleição da nova diretoria

executiva e conselho fiscal da Aeasc que será realizada em
março/12. 

As eleições serão realizadas no sistema de votação por corre-
spondência, obedecendo às normas estatutárias. Após o registro
das chapas concorrentes, será enviada a cédula de votação aos
associados pelo correio. Os votos devem retornar na sede da
Associação, aos cuidados da Comissão Eleitoral, até às 18h de 27
de março/12. 

A posse da chapa eleita para o triênio abril 2012 - 2015 será
realizada na Assembléia Geral Ordinária de prestação de contas
do exercício 2011/12 da Aeasc, que acontecerá em 27 de
abril/12.

Aeasc convoca eleições
para Conselho de

Administração e Fiscal

AAAA

64 anos de
organização agronômica

em Santa Catarina

Data é considerada o marco inicial
da organização dos engenheiros

agrônomos no estado

Em 17 de março de 1949, foi fundada a
Sociedade de Agronomia, Química e Veteriná-
ria de SC. Foi o marco inicial da organização
dos engenheiros agrônomos no Estado. Por-
tanto, estamos comemorando os 64 anos de
organização da categoria agronômica.

Esta primeira entidade foi transformada em
Associação dos Engenheiros Agrônomos, Quí-
micos e Veterinários há 58 anos, em 22 de
janeiro de 1954. Já em 14 de dezembro de
1963, há 49 anos, houve o seu desmembra-
mento quando foi fundada a Sociedade Cata-
rinense de Engenheiros Agrônomos que, pos-
teriormente, deu origem à Aeasc - Associação
dos Engenheiros Agrônomos de Santa Cata-
rina. 

SEAGRO-SC
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O Seagro, com a participação da Dire-
toria Regional de Florianópolis, realizou o
curso sobre instalação e manutenção de
equipamentos de ordenha em 13 e 14 de
setembro/11, com o apoio do PEC/Crea e
em parceria com a Epagri, através do SC
Rural. Ao todo participaram do curso 20
profissionais, que atuam nos municípios
da região da grande Florianópolis.

A atividade leiteira vem se consolidan-
do em todo o território catarinense como
importante atividade econômica, justifica
a diretora regional, engenheira agrônoma.
Responde por pouco menos 10% da pro-
dução nacional e contribui na formação de

renda de mais de 60 mil famílias. 

Esse quadro tem demandado dos enge-
nheiros agrônomos crescentes interveni-
ências nos sistemas de produção para seus
aperfeiçoamentos visando a sustentabili-
dade. Além da tecnologia de produção
propriamente dita, a extração, conserva-
ção e transporte do leite, nos últimos
tempos, fruto da legislação em vigor e
exigências do consumidor, tem demanda-
do investimentos em tecnologias e equi-
pamentos cada vez mais sofisticados, que
exigem conhecimentos específicos para o
sucesso da atividade. 

Eventos do Seagro beneficiaram
mais de 750 profissionais em 2011

Qualidade do leite e a instalação e 
manutenção de equipamentos de ordenha

m 2011, o Seagro realizou 19 e-
ventos de atualização profissional
através do Programa de Educação
Continuada PEC/Crea-SC, que be-
neficiaram 752 participantes, en-

tre engenheiros agrônomos, estudantes e
demais profissionais.  

O Seagro ressalta e agradece a partici-
pação das parcerias, fundamentais para
viabilizar os eventos, além dos diretores
regionais que organizaram e os profissio-

nais que prestigiaram os eventos.
Para 2012, o Seagro programou 31

eventos, entre cursos, seminários, pales-
tras e encontros. O desafio será avançar
em qualidade técnico científico, buscar
mais parcerias e a participação de profis-
sionais da rede privada e das prefeituras,
além dos autônomos e aposentados. 

Assim que forem aprovados pela comis-
são do PEC/Crea-SC, os eventos serão di-
vulgados no site www.seagro-sc.org.br/

oi na sala nova do recém inaugu-
rado anexo do Crea-SC que a pri-
meira reunião ordinária do ano da
Ceagro - Câmara Especializada de
Agronomia foi realizada, em 20 de

janeiro/12. Entre outros assuntos, os con-
selheiros elegeram para coordenador da
Câmara o representante do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Gilson José Marcinichen

Gallotti, e como coordenador adjunto o re-
presentante da Adeac - Associação dos En-
genheiros e Arquitetos de Caçador, enge-
nheiro agrônomo Evandro José Martins.

A confirmação da Câmara dos Enge-
nheiros Florestais resultou na divisão da
Câmara da Agronomia que fica agora com
apenas 11 conselheiros.

FFFF

Para 2012, estão programados 31 eventos

EEEE

Nova diretoria 
do Confea

O conselheiro federal do Crea-SC, en-
genheiro mecânico, civil e de segurança
do trabalho Júlio Fialkoski integra o con-
selho diretor do Confea, como 2º presi-
dente. O catarinense também participará
da Comissão Eleitoral Federal e da Comis-
são de Ética e Exercício Profissional.

Como 1º presidente, foi definido o con-
selheiro do Crea-MS, engenheiro agrônomo
Dirson Artur Freitag. Outro engenheiro a-
grônomo, Kleber Souza dos Santos (Crea-
DF) também faz parte da diretoria. As
composições de diretoria e das comissões
permanentes e especiais foram definidas
na plenária de 25 de janeiro/12. 

Composição da diretoria do Confea:
Presidente: Eng. Civ. José Tadeu da Silva (SP)
1º Vice-presidente: Eng. Agr. Dirson A. Freitag (MS)
2º vice-presidente: Eng. Mec., Civ. e Seg. do Trab.
Júlio Fialkoski (SC)
Eng. Eletricista Darlene Leitão e Silva (RR)
Tec. Mec. José Cícero Rocha da Silva (BA)
Eng. Agr. Kleber Souza dos Santos (DF)
Eng Civ. Walter Logatti Filho (SP)

Coordenador nacional
A Coordenadoria Nacional das Câ-

maras Especializadas de Agronomia
(CCeagro) eleita para a gestão de
2012 é formada pelos conselheiros
Juarez Morbini Lopes (Crea-RS) como
coordenador e Laércio Alves de
Carvalho (Crea-MS) como coordenador
adjunto, em 14 de fevereiro/12.

Comissão de Ética
O catarinense engenheiro eletri-

cista José Latrônico Filho (Crea-SC) é
o novo coordenador das Comissões de
Ética dos Creas, junto com o adjunto
Nelmo Vargas (Crea-RS).

Colégio de Presidentes
Por unanimidade, os dirigentes

dos Creas elegeram os presidentes do
Crea do Pará, engenheiro agrônomo
Antônio Carlos Albério como coorde-
nador, e o de Mato Grosso do Sul, en-
genheiro civil Jary Castro como coor-
denador adjunto do Colégio de Presi-
dentes do Sistema Confea/Creas/
Mútua.

O XVIII Congresso Brasileiro de Flori-
cultura e Plantas Ornamentais e o V Con-
gresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de
Plantas realizado entre 13 a 18 de no-
vembro, em Joinville, reuniu centenas de
profissionais do ensino, pesquisa, assis-
tência técnica e da extensão rural, estu-
dantes, produtores rurais e empresários
do setor.  

Além da troca de informações e expe-
riências científicas e tecnológicas, os e-
ventos divulgaram os conhecimentos
adquiridos nos diversos setores, serviços
e produtos voltados para flores, plantas

ornamentais e cultivo in vitro, com vistas
ao desenvolvimento, modernização, for-
talecimento e competitividade do setor.

O Seagro apoiou o evento através do
PEC/Crea com a participação da Diretoria
Regional de Joinville. Os eventos foram
promovidos pela Sociedade Brasileira de
Floricultura e Plantas Ornamentais e pela
Associação Brasileira de Cultura de Teci-
dos de Plantas e realizados pela Epagri,
UFSC, Udesc, Univille e Ajao – Agremia-
ção Joinvillense de Amadores de Orquí-
deas.

Congresso Brasileiro de Floricultura
e Plantas Ornamentais em Joinville

A Lei Federal nº 12.514/11 fixou os valores
máximos das taxas e anuidades de todos os
Conselhos profissionais do país, não só dos
Creas. A Lei autorizou a, respeitados os tetos
máximos, fixar seus valores de taxas e anuida-
des que passarão a ser corrigidos pelo INPC. 

As anuidades cobradas para profissionais
de nível superior devem ser de até R$ 500,00.

Para os de nível técnico até R$ 250,00. O
Confea definiu o valor de R$ 350,00 para as
anuidades dos profissionais de nível superior e
de 175,00 para nível técnico. 

Quanto às ARTS, ficou definido como valor
máximo de R$ 150,00, a partir de 08 de
março/12. Confira os valores no site:
www.crea-sc.org.br/ 

Após anos de espera, a Assea - Associa-
ção dos Engenheiros Agrônomos da Serra
Catarinense - conseguiu registro definitivo
no Sistema Confea/Crea e conquistou o di-
reito de ter representante na Câmara de
Agronomia e na Plenária do Crea-SC. 

A eleição ocorreu em dezembro/11 em
São Joaquim, quando mais de 120 associ-
ados elegeram para conselheiros os cole-
gas Dimas Eliezer de Souza e Oliveira (ti-
tular) e Rosangela Costa Rodrigues Pasetto
(suplente). “Participei de apenas duas reu-

niões e já constatei claramente a impor-
tância do papel de conselheiro e do pró-
prio Crea. Estou animado e disposto a con-
tribuir, especialmente na defesa das atri-
buições dos engenheiros agrônomos e no
combate ao exercício ilegal da profissão,
sempre representando a Assea”, afirmou
Dimas.

O Seagro destaca a atuação da Assea e
parabeniza os novos conselheiros, bem co-
mo a conquista dos colegas Gilson e Evan-
dro na coordenadoria da Câmara.

Assea conquista assento no Crea-SC

Câmara de Agronomia renovada

Novos valores para anuidade no Crea 
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auditório da Fiesc ficou lotado
de profissionais e autoridades
na solenidade de posse do pre-
sidente do Crea-SC, engenheiro
civil e de segurança do traba-

lho Carlos Alberto Kita Xavier, da nova
diretoria, dos coordenadores e dos novos
conselheiros de câmaras especializadas
do Crea-SC, além da diretoria da Mútua
Caixa de Assistência dos Profissionais do
Crea-SC, realizada em 20 de janeiro/12. 

Na ocasião, o conselheiro represen-
tante do Seagro, engenheiro agrônomo
Gilson José Marcinichen Gallotti, assu-
miu como coordenador da Câmara Espe-
cializada de Agronomia, e o colega Feli-
pe Penter, representante da Agrocon/
Concórdia, como vice-presidente do
Crea-SC.

Em seu discurso, o presidente Kita a-
gradeceu a todos pela expressiva vota-
ção e ressaltou o aprendizado que obte-
ve com o ex-presidente, engenheiro a-
grônomo Raul Zucatto. “Venho para con-
solidar a obra transformadora do Zucatto,
com quem tive a mais vigorosa expe-
riência política da minha vida”. 

Falou sobre os desafios que o aguar-
dam e de como irá trabalhar para aproxi-
mar ainda mais o Conselho dos profissio-
nais, empresas, instituições de ensino,
entidades de classe e sociedade. “Meu
compromisso será com a ética, com a
transparência, com um Crea proativo,
com a valorização dos profissionais, das
entidades de classe e dos empregados”,
concluiu Kita.

Kita teve o apoio das
entidades da Agronomia
O presidente e o secretário do Seagro,

engenheiros agrônomos Jorge Dotti Cesa
e Eduardo Piazera, representaram o Sin-
dicato na solenidade de posse. Segundo
Dotti Cesa, Kita teve o apoio de seu an-
tecessor e de todas as entidades da agro-
nomia, obtendo 54% dos votos entre
quatro candidatos, sucedendo uma ges-
tão vitoriosa de dois mandatos do enge-
nheiro agrônomo Raul Zucatto. “O Sea-

gro e os engenheiros agrônomos apoia-
ram e elegeram um engenheiro civil para
suceder a brilhante gestão de um enge-
nheiro agrônomo numa salutar alternân-
cia de poder”, ressaltou Dotti Cesa.

“No momento em que tanto a cons-
trução civil como o agronegócio despon-
tam na economia nacional, o Crea-SC
tem uma grande responsabilidade de ga-
rantir obras e serviços de qualidade para
a sociedade, através da sua principal
missão que é a fiscalização do exercício
profissional da engenharia catarinense”,
complementou o presidente do Seagro. 

Despedida de Zucatto
Na ocasião, Raul Zucatto falou sobre

as duas gestões em que esteve no co-
mando do Crea-SC, os principais resulta-
dos das ações e dos programas técnicos,
operacionais e políticos que transforma-
ram o Conselho. Lembrou do compromis-

so assumido em 2006, de uma gestão
transparente e com forte presença junto
aos profissionais, nas entidades de clas-
se, instituições de ensino, nas empresas
e sociedade. Ao finalizar, Zucatto agrade-
ceu a todos que o apoiaram nos seis
anos de muita dedicação e trabalho pelo
desenvolvimento do Conselho e melhoria
da qualidade dos serviços prestados.
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O Seagro e os engenheiros agrônomos apoiaram e elegeram um engenheiro civil para

suceder a brilhante gestão de um engenheiro agrônomo numa salutar alternância de poder

NOVA DIRETORIA DO CREA-SC - 2012

Eng. Civ. Evaldo Cavalli (2º Tesoureiro);
Eng. Agr. e Seg. Trab. Nelton Baú (1º

Tesoureiro); Tecnol. Eletromec. Claudemir
Rogério Oldoni (3º Secretário); Tec.

Agropec. Edson Carlos
de Quadra (2º Secretário); Eng. Civ. João
Oliveira (1º Secretário); Eng. Civ. e Seg.
do Trabalho Carlos Alberto Kita Xavier
(Presidente); Eng. Agr. Felipe Penter

(1º Vice-Presidente); Eng. Eletric. João
Reus de Camargo (2º Vice-Pres.) 

Eng. Carlos Alberto Kita Xavier (centro) rodeado pelos engenheiros agrônomos Celso Yoshioca,
Diógenes Y Castro, José Carlos Paiva, Raul Zucatto, Jorge Dotti Cesa e Eduardo Piazera

Kita é o novo presidente do Crea-SC Eleições Confea/Crea
O engenheiro civil e

de segurança do traba-
lho Carlos Alberto
Kita Xavier foi eleito
presidente do Crea-
SC (Gestão 2012-
2014) com ex-
pressiva vanta-
gem, em 8 de
novembro/11. 

Kita recebeu
3.065 votos que representam 54,1% dos
votos válidos, uma diferença de 1.113 em
relação ao segundo candidato. 

O engenheiro mecânico, civil e de se-
gurança do trabalho Julio Fialkoski, de
Joinville e o engenheiro mecânico Júlio
Bertoldo, de Lages, foram eleitos respec-
tivamente como Conselheiro Federal, titu-
lar e suplente, com 4.704 votos. 

Para a presidência do Confea foi eleito
o engenheiro civil José Tadeu da Silva, ex-
presidente do Crea-SP, com 37.338 votos.

Nova diretoria
da Caixa/Mútua
Na Mútua/Caixa de Assistência dos

Profissionais do Crea-SC foi eleito como
Diretor Geral com 2.682 votos, o enge-
nheiro agrônomo Luiz Carlos Coelho, de
Joaçaba. Como Diretor Administrativo foi
eleito o engenheiro civil José Jacques
Zeitoune, de Blumenau, com 369 votos.

Já na plenária realizada em 21 de de-
zembro/11, o engenheiro civil Laércio Do-
mingos Tabalipa foi eleito Diretor Finan-
ceiro da Mútua.

A diretoria do Seagro deseja sucesso
aos eleitos.

Mais informações sobre as eleições
Confea/Creas no site: www.crea-sc.org.br/

Diretoria da Caixa/Mútua-SC: Engs. Laércio Tabalipa,
Kita, Luiz Carlos Coelho e José Jacques Zeitoune 

SEAGRO-SC


