
s engenheiros agrônomos que atuam
nas empresas públicas debateram e
aprovaram a pauta de reivindicações
para a Campanha Salarial de 2015,
nas sete assembleias com encontros

macrorregionais, realizadas entre 23 de feve-
reiro a 25 de março/15. 

Com uma pauta mais objetiva e com foco
na implantação de novos planos de carreira
na Epagri e na Cidasc, os profissionais foram
unânimes em definir como prioridade núme-
ro um a valorização profissional de suas car-
reiras. Também reivindicam aumento real de
5%, reajuste salarial de 100% pelo INPC, au-
mento do valor no vale alimentação, reno-
vação do ACT 2014, entre outros.

“Queremos discutir com o Governo as
propostas de PCS apresentadas pelas empre-
sas, fazer alterações indispensáveis e garan-
tir o cumprimento de um calendário que per-
mita a implantação de novos planos de car-
reira até 31 de julho/15. Se as negociações
não transcorrerem conforme calendário a ser
estabelecido, já foi deliberado pela mobili-
zação”, alerta o presidente do Seagro, en-
genheiro agrônomo Vlademir Gazoni.

Plano de carreira é prioridade da 
Campanha Salarial nas empresas públicas
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Agronomia está mais 
feminina

Seagro faz parte do Fórum de
Combate aos Impactos dos
Agrotóxicos e Transgênicos

Novo Salário Mínimo
Profissional dos 
engenheiros agrônomos

Seagro programou 15 
eventos de capacitação
profissional 

OO
A categoria não admite mais tanta enrolação e exige um calendário até chegar

a uma proposta viável para início de implantação em 31 de julho/15 

O Seagro promoveu sete
Assembleias com Encontros
Macrorregionais para
debater e aprovar a pré-
pauta de reivindicações das
empresas públicas, além de
abordar assuntos de 
interesse da categoria com
a presença da  diretoria 
executiva e a assessora
jurídica do Sindicato.
A ampla participação
mostrou a força e união da
categoria para a Campanha
Salarial 2015

Conselho Deliberativo reunido em Florianópolis discute e consolida encaminhamentos dos Encontros Macrorregionais, em 7 e 8 de abril

Seagro contratou 
consultoria para analisar

propostas de PCS da 
Epagri e Cidasc

Um resumo das propostas e os
pontos mais relevantes do relatório
foram apresentados pelo vice-presi-
dente Eduardo Piazera aos engenhei-
ros agrônomos para debate nos sete
encontros macrorregionais, realiza-
dos pelo Seagro entre 23 de fevereiro
a 25 de março .

Foram definidos alguns pontos
que a categoria não abre mão de que
sejam observados numa proposta de
novos Planos de Carreiras. 

PÁG.  5

CAMPANHA SALARIAL 2015 - EMPRESAS PRIVADAS

PÁG.  12

PÁG.  9

PÁG. 4

PÁG.  8

CAMPANHA SALARIAL 2015 - EMPRESAS PÚBLICAS

Entre os dias 14 a 16 de abril, o
Seagro e o Simvet realizaram 17 as-
sembleias regionais com os engenhei-
ros agrônomos e médicos veterinários
empregados das agroindústrias, do se-
tor de carnes e leite, e das cooperati-
vas agropecuárias. A prioridade nos
setores é garantir o Salário Mínimo
Profissional (SMP), a implantação de
adicional por tempo de serviço (3% a
cada três anos), além de renovar as
demais cláusulas de 2014.

Algumas assembleias foram condu-
zidas pela diretoria executiva do
Seagro e outras pelas diretorias regio-
nais.

Para os funcionários do Crea-SC, a
assembleia para aprovar a pauta foi
realizada em 20 de abril. Aumento
real, reajuste do INPC, recomposição
salarial e melhorias na previdência pri-
vada estão entre as cláusulas prioritá-
rias.

Assembleias aprovam pauta de reivindicações 
nas agroindústrias, cooperativas e Crea-SC

PÁG.  4

CONTINUA NAS PÁGINAS 6 E 7 
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organização da sociedade ocorre num pro-
cesso lento, mas com avanços permanen-
tes. Ao longo das últimas décadas, cada vez
mais um número maior de brasileiros e bra-
sileiras reconhece a importância dos movi-

mentos organizados, sejam eles associações, con-
selhos comunitários, cooperativas, sindicatos e mui-
tos outros. Conceitualmente, uma organização nada
mais é do que a combinação de esforços individuais
que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. 

Dentro dessa ótica, o Seagro e seus associados
deram em fevereiro e março deste ano uma grande
demonstração de vitalidade, com a realização iné-
dita de sete Encontros Macrorregionais, com exce-
lente participação dos engenheiros agrônomos da
Epagri e da Cidasc. Em alguns desses encontros, reu-
nimos mais de 70% do total de colegas da macror-
região. Entre esclarecimentos de dúvidas, debates,
sugestões, críticas construtivas e o reconhecimento
de avanços, a maior demonstração de unanimidade
foi de que demos mais um importante passo para o
fortalecimento das bases e do Seagro com a reali-
zação destes eventos.

Os encontros com assembleias também aprova-
ram a Pauta de Reivindicações e as prioridades para
a Campanha Salarial de 2015. O mesmo ocorreu nas
assembleias regionais realizadas em abril com os co-
legas das agroindústrias, cooperativas e do Crea-SC.
Enquanto nesses três últimos segmentos as priori-
dades estão voltadas para a manutenção do Salário
Mínimo Profissional (SMP), adicional por tempo de
serviço e avanços financeiros e sociais, entre outras
cláusulas, nas empresas públicas a prioridade é a
implantação de novos planos de carreira por área de
atuação, contemplando o piso da categoria como
salário inicial de carreira, progressão equilibrada en-
tre as referências da tabela salarial e avanços que
atraiam, mantenham e valorizem os melhores pro-
fissionais nas áreas de pesquisa, extensão rural e
defesa agropecuária. 

Paralelo a tudo isso, o Seagro e sua assessoria
jurídica acompanham de perto o dissídio coletivo
da Cidasc de 2014, que aguarda data para julgamen-
to, sem deixar de retomar as negociações com a
Cidasc e Secretaria da Agricultura na busca de solu-
ção para o impasse sobre o abono da falta, aplicado
quando da paralisação realizada ano passado.

No cenário nacional, continuamos atuando em
conjunto com nossa Federação (Fisenge) na questão
da manutenção do nosso Salário Mínimo Profissional
e buscando formas de ampliar sua aplicação aos co-
legas estatutários, bem como quanto às tentativas
de restrições às nossas atribuições profissionais em
relação a outras categorias. 

Boa leitura a todos.

AA

A categoria lamenta profundamente o faleci-
mento dos engenheiros agrônomos Alceo Roque Pi-
gozzi, ocorrido em 24 de fevereiro, e Roberto Luiz
Colaço, ambos em Florianópolis. Em nome da di-
retoria e associados do Seagro manifestamos nossa
solidariedade à família e amigos.

Alceo Roque Pigozzi foi extensionista na região
de Concórdia, coordenador de suinocultura da Aca-
resc, posteriormente administrador e instrutor de
cursos de profissionalização do Centro de Treina-
mento de Florianópolis. Trabalhou na Regional da
Epagri de Florianópolis até se aposentar.

Roberto Luiz Colaço atuava na área de fiscali-
zação vegetal do Ministério da Agricultura. Entre
inúmeras atividades, foi um dos sócios fundadores
do Seagro e 2º vice-presidente da gestão de 1985-
1988. Também foi Diretor da Aeasc na gestão do
saudoso colega José Carlos Madruga. 

NOTA DE PESAR
O Seagro apoiou o Se mi nário de Fru -

ti cultura Tropical nos Mi cro cli mas do
Oeste de SC, realizado em Chapecó dia 20
de novembro/14. Cerca de 80 engenheiros
agrônomos, lideranças, fruticultores, en-
tre outros prestigiaram o evento.

O objetivo foi mostrar o potencial das

culturas nos microclimas tropicais exis-
tentes em função das barragens construí-
das e vales dos rios, além de elencar no-
vas soluções para os principais problemas
da atividade, buscando o desenvolvimen-
to do setor frutícola e o incremento das
áreas de plantios.

Chapecó debate fruticultura tropical 

Produtores rurais na produção de vi-
nho em Canoinhas participaram do cur-
so de Vinificação pelo método artesa-
nal, utilizado no sul do estado, para a
produção dos vinhos da Indicação de
Procedência dos Vales da Uva Goethe
(IPVUG), em 26 e 27 de fevereiro. O cur-
so foi promovido pela Epagri em parce-
ria com o IFSC.

Segundo o coordenador do curso, en-
genheiro agrônomo Gilberto Neppel, a
parceria é boa para todos os interessa-
dos, pois a Epagri potencializa sua ação,
uma vez que não possui estrutura ade-
quada para a aula prática, e para o
Instituto, que amplia a utilização da es-
trutura que possui e ainda pode se apro-
priar do intercâmbio de experiências.  

Produtores rurais são capacitados na 
produção de vinho artesanal em Canoinhas

Os engenheiros agrônomos e demais
profissionais da Estação Experi mental da
Epagri de Itajaí estão comemorando o
prêmio de mérito concedido pela Orga ni -
zação das Nações Unidas para a Ali men -
tação e Agricultura (FAO) e pela Agência
Internacional de Energia Atô mica (IAEA).
O prêmio representa o reconhecimento
da contribuição da Empresa para a segu-
rança alimentar e desenvolvimento agrí-
cola sustentável através do uso da muta-
ção induzida no melhoramento de plan-

tas no Programa de Melhoramento Ge né -
tico de Arroz Irrigado. O programa iniciou
em 1976 e já lançou 20 novas variedades
de arroz irrigado. 

Segundo o engenheiro agrônomo
Rubens Marschalek, 85% da área em San -
ta Catarina é cultivada com variedades da
Epagri. Além disso, tais variedades são
cultivadas em outras regiões orizícolas
do país e alcançando, também países co-
mo Paraguai, Argentina e Bolívia.

“Projeto Arroz” recebe prêmio da FAO

O Projeto de Educação
Sanitária – Sanitarista Ju -
nior, desenvolvido para a -
presentar a Defe sa Sa ni -
tária Agro pe cuá ria execu-
tada pela Cidasc, iniciou
sua implantação nas es-
colas da rede municipal
de ensino de SC. O pro-
jeto prevê a introdu-
ção em 26 escolas es-
palhadas por todas as
regiões e deverá con-
templar cerca de 1500 crian-
ças nesta primeira etapa. 

Estão previstas para 2015 palestras e
visitas a propriedades rurais, agroindús-
trias e supermercados. No final do ano, os
alunos serão estimulados a elaborar reda-
ções que serão premiadas, como forma de
incentivar e avaliar o projeto.

Segundo a engenheira agrônoma da

Cidasc, Patrícia Almeida
Barroso Moreira, será um
grande desafio realizar um
programa de educação sanitá-
ria agropecuária em que se
concretize a transformação de
atitudes e a mudança de hábitos
de vida dos indivíduos e das co-
munidades. 

O projeto propõe a inserção
trans versal dos as suntos relativos
à de fesa agropecuária na grade
curricular das escolas municipais,
disponibilizando informações sani-
tárias agropecuárias a fim de promo-

ver mudanças cog nitivas nos alunos do
Ensino Fundamental da rede municipal ,
proporcionando novos comportamentos
em longo prazo, e de seus familiares,
principalmente no que se refere à sanida-
de animal, vegetal, ambiental e seguran-
ça alimentar.

Projeto Sanitarista Junior está
sendo implantado em 26 escolas 

EDITORIAL



reunião e confraternização rea-
lizadas pela diretoria do Seagro
com a 6ª turma de novos enge-
nheiros agrônomos contratados
da Epagri foi dinâmica e parti-

cipativa, segundo os diretores do
Seagro, presidente Vlademir Gazoni, o
diretor financeiro Léo Teobaldo Kroth, e
o diretor de comunicação e imprensa
Jorge Dotti Cesa.

O objetivo do encontro realizado em
4 de fevereiro/15, foi apresentar o
Sindicato e falar sobre sua história de

lutas e conquistas, linhas de ação, sua
inserção e a luta pela valorização da
carreira nas empresas públicas. Ao final
da reunião, foi realizada uma pequena
confraternização de boas vindas aos no-
vos colegas, em Florianópolis.

Segundo Gazoni, 100% dos presentes
assinaram a ficha de filiação, demons-
trando a credibilidade do Seagro e au-
mentando cada vez mais a responsabili-
dade da nossa diretoria. “Dos mais de
180 colegas contratados nos últimos 12

meses pela Epagri, mais de 95% já se
associaram ao Sindicato”.

As contratações da Epagri visam
principalmente repor a força de trabalho
que já saiu e ainda deve sair até
maio/15 por PDVI - Plano de Demissão
Voluntária Incentivada. O PDVI foi lan-
çado pelo Governo para reduzir a estru-
tura do quadro de pessoal do serviço pú-
blico agrícola de Santa Catarina e teve
mais de 800 inscritos. O Seagro tem ma-
nifestado sua preocupação com o futuro
da empresa com este cenário.

Engenheiros agrônomos contratados
na Epagri conhecem o Seagro
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A ideia é apresentar o Sindicato e falar sobre sua história de lutas e conquistas, 
linhas de ação, sua inserção e a luta pela valorização da carreira nas empresas públicas

ACT 2014 com a
Cidasc aguarda
julgamento

A diretoria e a assessoria jurídica
do Seagro estão acompanhando a
tramitação do Dissídio da Cidasc na
Justiça do Trabalho (TRT). Também
já foram retomados os contatos com
o Governo para retomar a negocia-
ção do abono do dia de paralisação,
mas a diretoria da Cidasc já manifes-
tou a manutenção da sua intransi-
gência. Além disso, a Empresa con-
testou no Tribunal questões proces-
suais, o que deve atrasar ainda mais
o julgamento. 

Nas assembleias regionais de 01
de dezembro/14, os engenheiros
agrônomos da Cidasc rejeitaram a
proposta para ACT do Governo, que
não contemplava o abono de falta
da paralisação. Com isso, a negocia-
ção seguiu pelo caminho do Dissídio
na Justiça do Trabalho (TRT). 

Fiscalização e Agrotóxicos 
De 18 a 22 de maio/15 será rea-

lizado em Salvador/BA o Enfisa
2015 - Encontro de Fis ca li za ção e
Seminário sobre Agro tó xicos. O ob-
jetivo é promover ações pela harmo-
nização de procedimentos de fisca-
lização de comércio e uso de agro-
tóxicos. www.enfisa.net/

VALORIZE SEU TRABALHO

Faça ART junto ao Crea-SC
Indique o SEAGRO-SC: Nº 21

Em 29 de abril, os engenheiros agrônomos de Santa Catarina comemoram 32 anos de lutas, conquistas e 
representatividade da categoria. Com a união, diálogo e o comprometimento da categoria, 

o Seagro adquiriu respeito e credi bilidade das lideranças sindicais, associações, au toridades e da sociedade. 

A diretoria do Seagro cumprimenta todos que ajudaram a construir essa história.



ntre 14 a 16 de abril, o Sea -
gro e o Simvet realizaram 17
assembleias regionais com os
engenheiros agrônomos e mé-
dicos veterinários emprega-

dos das agroindústrias, do setor de
carnes e leite, e das cooperativas
agropecuárias. A prioridade nos seto-
res é garantir o Salário Mínimo Pro -
fissional (SMP) e aprofundar a discus-
são sobre a implantação de adicional
por tempo de serviço (3% a cada três
anos), além de renovar as demais
cláusulas de 2014. Algumas assem-

bleias foram conduzidas pela diretoria
executiva do Seagro e outras pelas di-
retorias regionais.

Nas assembleias, os profissionais
debateram e aprovaram a pauta de
reivindicações da campanha salarial
2015, que será negociada com os re-
presentantes da categoria patronal,
visando à data-base 1º de maio. A
pré-pauta elaborada pelo Conselho
Deliberativo do Seagro foi divulgada
com antecedência para a categoria.

Além de aumento real e reajuste
do INPC, entre as principais reivindi-

cações estão um adicional por tempo
de serviço (3% a cada três anos) e a
manutenção do Salário Mínimo Pro -
fissional (SMP), uma conquista do
Seagro para a categoria. 

O pagamento do SMP (8,5 salários
mínimos para 8h e seis salários para
6h) vem sen do cumprido pela maioria
das empresas graças à cláusula reno-
vada anualmente na Convenção Co le -
ti va. Caso contrário, o cumprimento
se dá por ações trabalhistas na Jus -
tiça. Quem não estiver recebendo esse
valor deve denunciar para o Seagro. 
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Faça sua ART junto ao Crea-SC 
e indique o SEAGRO-SC - nº 21

21
Código do Seagro

O engenheiro agrônomo Albanez Souza de Sá assumiu a diretoria
técnica da Ceasa-SC, em março/15. Natural de São Joaquim,
Albanez é graduado em Agronomia pela UFSC, foi inspetor da
Cidasc e produtor de batata semente em Bom Retiro. Também
foi diretor da Abba - Associação Brasileira da Batata.

Uma das bandeiras do Seagro é que todos os cargos e
funções públicos que necessitem conhecimentos na área da Agronomia sejam ocupados
por engenheiros agrônomos. A diretoria do Seagro deseja sucesso ao colega e espera que
os engenheiros agrônomos aprovados no concurso público da Ceasa sejam também logo
contratados.

Ceasa-SC pode voltar à Secretaria da Agricultura
Dentro da reforma administrativa do Governo, está previsto que as unidades da Ceasa-SC

devem deixar de ser vinculadas as secretarias regionais e voltar a fazer parte na estrutura
da Secretaria da A gri cultura e da Pesca. 

Em 2014, os atacadistas e produtores rurais da Ceasa São José movimentaram mais de
334 mil toneladas de frutas, legumes, verduras e produtos atípicos. Um crescimento de
7,25% comparado ao volume comercializado em 2013. Foi o melhor resultado em 36 anos
de atividades. O fluxo financeiro envolvido na comercialização em 2014 também foi o maior
da história, cerca de R$ 495 milhões, o que representa um crescimento de 13,49%, com re-
lação a 2013.

Moacir Sopelsa é o novo 
secretário da Agricultura 

O deputado estadual de Concórdia, Moacir So pelsa (PMDB), assumiu a
Secreta ria Es tadual da Agri cultura e da Pes ca, em 3 de fe vereiro/15. O en-
genheiro agrônomo Airton Spies, reassumiu como adjunto da Pasta.

Sopelsa já foi secretário na gestão do ex-governador Luiz
Henrique da Silveira, e agora retorna à função com a promessa de
valorizar o produtor. Ao assumir, ressaltou os desafios para o meio
rural catarinense como melhorar a rede elétrica, garantir o acesso

à internet e telefonia e investir na melhoria das estradas. Também destacou o trabalho e
a contribuição da Epagri e da Cidasc para o sucesso da agropecuária catarinense.

Manutenção do SMP e plano de carreira são prioridades nas empresas privadas

Assembleia aprova pauta de reivindicações
nas agroindústrias, cooperativas e Crea-SC

EE

AGE na BRF em Concórdia, dia 15 de abril/15AGE realizada na Cooperalfa em Chapecó, dia 14 de abril/15 AGE realizada na Coopercampos em Campos Novos, dia 16

Seagro faz parte do Fórum de
Combate aos Impactos dos
Agrotóxicos e Transgênicos
O diretor financeiro, engenheiro a grô nomo Léo Teobaldo Kroth, repre-

sentou o Seagro na reunião do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos
dos Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT), realizado em 24 de março/15. Na
ocasião, foi aprovado o Re gi mento Interno e definidas quatro Comissões
Temáticas sobre Regulação, Impactos, Segurança Alimentar e Mercado, pro-
porcionando instrumentos para estabelecer a metodologia básica de orga-
nização das atividades dos representantes de quase 60 organizações públi-
cas e privadas que participam do Fórum. A composição das Comissões será
definida em 27 de abril/15. 

Cada comissão terá de 7 a 15 membros, os quais escolherão um coor-
denador, auxiliado por um relator, para debater especificamente os temas
mais relevantes do FCCIAT.

Criado em 24 de fevereiro/15, o FCCIAT deverá ocupar espaço perma-
nente, plural, aberto e diversificado de debates e formulação de propostas,
discussão e fiscalização de políticas públicas relacionadas aos impactos
dos agrotóxicos, produtos afins e transgênicos na saúde do trabalhador, do
consumidor, da população e do ambiente. O evento foi aberto a todos os
interessados, com a constituição do Fórum sendo impulsionada pelo MPSC
(Ministério Público) por intermédio dos Centros de Apoio Opera cional do
Consumidor (CCO) e do Meio Ambiente (CME).

O Seagro será representado no FCCIAT pelos diretores Jorge Dotti Cesa
e Léo Teobaldo Kroth, já indicados conforme estabelece do Regulamento.

AGE no Crea-SC
Em 20 de abril, o Seagro realizou Assembleia

Geral Extraordinária com os engenheiros agrônomos
que trabalham no Crea-SC. Aumento real, reajuste
do INPC, recomposição salarial e melhorias na
previdência privada estão entre as cláusulas
prioritárias.

Engenheiro agrônomo 
na diretoria da Ceasa-SC
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CD do Seagro consolida pauta e
define estratégias de negociação

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Palestra do
Dieese

Dentro da programação da reu -
nião do Conselho Deli be rativo do
Sea gro, foi realizada uma palestra
sobre Conjuntura Eco nômica Na -
cio nal, ministrada pelo eco no mista
José Álvaro Cardoso, supervisor
téc nico do Die ese - Departamento
Intersin dical de Estatística e Es tu -
dos Socio eco nômicos. 

Zé Álvaro iniciou falando da ne-
cessidade de apurar as denúncias e
punir os culpados na crise que afe-
ta a Petrobrás, mas alertou para os
interesses escondidos e na forte
tendência que sugere a privatiza-
ção da Empresa como solução. Dis -
se que o momento atual supera o
vi vido no período pré-golpe de
1964. Também destacou a repre-
sentatividade da Petrobrás na eco-
nomia brasileira. A estatal investe
mais de 100 bilhões por ano e gera
milhares de empregos diretos e in-
diretos.

Debater e consolidar as posições le-
vantadas por quase 400 profissionais nas
Assembleias com Encontros Macror re -
gionais foi o tema principal da pauta da
reunião do Con se lho De liberativo do
Seagro, realizado em Florianópolis, dias
7 e 8 de abril/15. Além da diretoria e -
xecu ti va, participaram das atividades os
integran tes do con selho fiscal, diretores
das 22 regio nais e as assessorias jurídica,
contábil e de comunicação do Sindicato. 

Também foi realizado uma avaliação e
debate das propostas de Planos de Car -
reiras apresentadas pela Epagri e Cidasc
e as estratégias para as negociações.
Entre elas, a elaboração de um calendá-
rio, entre as partes, para acompanhar
melhor o processo dos PCS e viabilizar
uma proposta aprovada permitindo o
cumprimento da data de 31 de julho pre-
vista no ACT para início da implantação

dos novos Planos nas duas empresas, en-
cerrando um processo já negociado há al-
guns anos. 

Atendendo a manifestação da catego-
ria nos eventos macrorregionais, o CD
definiu que deverá ser construído um cro -
nograma de negociação com o Go verno e
que maio será a data limite para que os
avanços no calendário estejam delinead-
os. “Caso isso não aconteça, já foi delib-
erado pela mobilização da categoria”,
destaca o presidente do Sea gro, engen-
heiro agrônomo Vlademir Gazoni.

Assembleia Geral 
Também foram realizadas a Assem -

bleia Geral Or di nária (AGO) e Assembleia
Geral Extraordinária (AGE). 

Na AGO, após analisar e debater, os
diretores aprovaram por unanimidade o

balanço financeiro e patrimo-
nial e a prestação de contas
do exercício de 2014, apre-
sentados pela diretoria exe-
cutiva, conse lho fiscal e as-
sessoria contábil. 

Na AGE, foram eleitos
os colegas Marcio Antonio
de Mello, para a diretoria
regional de Floria nó polis,
e Luciana Ferro Schneider, para
a diretoria regional de Ara ranguá. 

Também foi escolhida a nova re-
presentante suplente do Coletivo de
Mu lheres junto a Fisenge. A direto-
ra secretária regional de Lages, en-
genheira agrônoma Ana Paula
Sch lich ting assumiu o desafio,
substituindo a colega Rosilda
Feltrin, que se afastou para tra-
tamento de saúde. 

Trabalhos de grupos definiramestratégias de ação

Avaliação com aassessora jurídica do Seagro

CD aprova Balanço Financeiroe contas de 2014

diretoria do Seagro decidiu con-
tratar uma assessoria especiali-
zada para avaliar e dar um pare-
cer sobre o Plano de Cargos e
Salários (PCS) apresentado pela

Epagri e o Plano de Emprego, Cargos e
Salários (PECS) na Cidasc. O objetivo foi
entender a metodologia e, sobretudo, ob-
ter subsídios para debater as propostas
apresentadas com a categoria, dirigentes
das empresas e o Governo.

A empresa Sinergia - Recursos Hu ma -
nos analisou as propostas das duas em-
presas e fez um comparativo com o plano
atual de cada uma e também entre os
planos e propostas da Epagri e Cidasc.

O resultado foi apresentado aos enge-
nheiros agrônomos para debate nos sete
encontros macrorregionais, realizados en-
tre 23 de fevereiro a 25 de março, e tam-
bém na reunião do Conselho Deliberativo
do Seagro, em 7 e 8 de abril.

O relatório destacou a falta de valori-
zação profissional da área fim na Epagri.
Já na Cidasc foram apontados vários as-
pectos que cumprem o que um plano de
cargos e salários deve conter para atrair

e reter profissionais e possibilitar avanços
concretos na carreira. Ambas as propostas
buscam atender, para início de carreira, a
lei do Salário Mínimo Profis sional. No en-
tanto, a tabela salarial da Epagri apresen-
ta uma compressão salarial nas primeiras
15 referências, enquanto a tabela da
Cidasc acena com um crescimento em ter-
mos de salário mais coerente. 

Apresentação e debate
O Seagro constatou que tanto a pro-

posta da Epagri como da Cidasc não aten-
dem a reivindicação no Acordo Coletivo
de Trabalho, que prevê a apresentação de

propostas estruturadas por área de atua-
ção. As duas propostas apresentam estru-
turas de carreiras por formação. 

“Nos encontros macrorregionais pre-
dominou a opinião de que o PCS da
Epagri ainda deixa a desejar em aspectos
como atração e retenção de profissionais
e avanço funcional. Já o PECS da Cidasc
está mais próximo das aspirações da ca-
tegoria e do Seagro, explica o vice-presi-
dente do Seagro, engenheiro agrônomo
Eduardo Piazera.

“É fundamental a implantação de pla-
nos de cargos e salários que tenham como
objetivo atrair e manter os melhores pro-
fissionais, pois só assim serão mantidos
os status de excelência dessas duas insti-
tuições, excelência esta que colocou San -
ta Catarina como expoente no cenário da
agricultura nacional”, completa Piazera.

Seagro contrata consultoria para analisar
as propostas de PCS da Epagri e Cidasc

Diferenças nas propostas apresentadas causam surpresa 

AA O vice-presidente do Seagro, Eng. Agr.
Eduardo Piazera coordenou os debates sobre
PCS nas sete Assembleias com Encontros
Macrorregionais e na reunião do CD do Seagro



iniciativa do Seagro de antecipar
a discussão da campanha salarial
de 2015, cuja elaboração da
pauta começou a ser feita ainda
em 2014, atendeu decisão do

Conselho Deliberativo e resultou em uma
pauta mais objetiva priorizando a valori-
zação profissional

As assembleias com encontros ma-
crorregionais definiram que a principal
reivindicação continua sendo a implan-
tação de novos planos de cargos e salá-
rios (PCS) pela Epagri e pela Cidasc, com
descompactação das carreiras, promessa
não cumprida nos últimos anos. 

“Em 2014 as negociações e a garantia
de implantação de um novo PCS esbarrou
nos argumentos do Governo de que era
um ano eleitoral. Na Epagri tivemos que
arrancar via judicial uma proposta inicial
de PCS. Em 2015, queremos debater as
propostas apresentadas e buscar avan-
ços”, destaca o presidente do Seagro,
Vlademir Gazoni.

Início das negociações
A pauta de reivindicações foi entre-

gue na Secretaria de Estado da Agri cul -
tura e da Pesca em 31 de março, dando
início as negociações e exigindo o cum-
primento da data base de 1º de maio.
Estiveram presentes em reunião o secre-

tário Moacir Sopelsa, o secretário adjunto
Aírton Spies e do diretor administrativo
da Cidasc, Valdo José dos Santos Filho.
Na ocasião, os dirigentes do Seagro -
Vlademir Gazoni, Léo Kroth, Jorge Dotti
Cesa, Eduardo Piazera e Matheus Fraga,
além da assessora jurídica Sandra Ma ran -
goni - relataram as questões debatidas
nas sete Assembleias com Encontros Ma -
crorregionais e as prioridades definidas
pela categoria. 

“Os profissionais da Epagri e da Cidasc
não suportam mais de 10 anos de arrocho
salarial e sem carreira de valorização pro-
fissional”, informou o diretor de comuni-
cação Jorge Dotti Cesa.

O secretário Sopelsa afirmou que,
apesar das limitações financeiras apre-
sentadas pelo Governo, vai dar uma aten-
ção especial às reivindicações. Já Spies,
reafirmou que as negociações avançaram
nos últimos anos e que, conforme já ne-
gociado no ano passado, 2015 vai ser o
ano do início da implantação efetiva de
novos planos de carreiras. 

A diretoria do Seagro também solici-
tou uma reunião com os técnicos e diri-
gentes do CPF (Conselho de Política Fi -
nanceira) e a elaboração de um calendá-
rio entre as partes, para acompanhar me-
lhor o processo e viabilizar uma proposta
que atenda todos os envolvidos, permi-

tindo o cumprimento da data de 31 de
julho, prevista no ACT, para iniciar a im-
plantação dos novos planos nas duas em-
presas. 

Essa segunda reunião foi realizada em
9 de abril, com a presença do Aírton
Spies, Valdo dos Santos e do diretor da
Epagri Jorge Malburg, onde o Seagro fez
uma apresentação sobre o PCS, destacan-
do os aspectos básicos que um plano de
carreiras teria que contemplar, na visão
da categoria e da consultoria contratada.
Jorge Dotti também apresentou os pon-
tos positivos e negativos contidos nas
propostas apresentadas pela Epagri e
Cidasc.

Principais reivindicações
• Implantação do PCS até 31 de julho/15
• Reajuste salarial de 100% INPC;
• Aumento real de 5%, relativo ao PIB;
• Vale alimentação de R$ 34,00 cada;
• Contribuição para o plano de saúde de
4,5%; 
• Auxílio Creche;
• Reposição de perdas acumulados pelo
INPC (27,7% ref: 1995 a 1998 e 15,20%
ref. 2003 a 2005);
• Manutenção das cláusulas do ACT 2014

Confira a pauta de reivindicações no
site: www.seagro-sc.org.br
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AA
Pauta de reivindicações foi debatida e deliberada por cerca

de 400 profissionais em sete assembleias regionais

“A assembleia nos moldes de encon-
tros macrorregionais foi muito proveitosa
e bastante elogiada pelos participantes. A
pauta objetiva trouxe os escla recimen tos
pertinentes sobre o trabalho e a luta sindi-
cal. O fato de ser macrorregional também
propiciou o convívio e a discus são entre
colegas da Epagri e Cidasc, o que seria
difícil ocorrer em outras ocasiões.” 

ENG. AGR. ROGÉRIO PIETRZACKA
Diretor Regional Adjunto de Mafra

“Foi excelente a nova experiên-
cia das assembleias e encontros
ma crorregionais. A reunião foi
condu zida com objetividade, enxuta
e clara. Apesar de tomar manhã e
tarde, não se tornou cansativa. 

Uma boa iniciativa para ser re -
petida nos próximos anos.”

ENG. AGR. MÁRCIO SÔNEGO
Sócio do Seagro em Urussanga

“A diretoria regional do Seagro de
Itajaí avaliou o encontro como muito im-
portante, pois além de antecipar as dis-
cussões sobre o Acordo Coletivo, os
colegas puderam tirar muitas dúvidas
tanto do ACT quanto ao Plano de Car-
gos e Salários. Pensamos que a inicia-
tiva atingiu os objetivos e o Seagro está
no caminho certo.”

Eng. Agr. Paulo Roberto Ghislandi
Diretor Adjunto do Seagro em Itajaí

“Fiquei satisfeita com a As-
sembleia realizada em Itajaí com a
presença da diretoria e assessoria
jurídica do Seagro. Como asso -
ciada, me senti mais próxima e
representada pelo meu Sindicato.
Minha sugestão é que se possam
repetir todos os anos.”

Engª. Agrª. Ester Wickert
Sócia do Seagro em Itajaí

Valorização profissional
é o foco na campanha
Salarial das Empresas

Públicas
A pauta de reivindicações foi entregue ao Secretário da Agricultura Moacir Sopelsa, ao adjunto Aírton

Spies e ao diretor da Cidasc Valdo Santos, pelos diretores do Seagro: Vlademir Gazoni, Léo Kroth, Jorge
Dotti Cesa, Eduardo Piazera e Matheus Fraga, além da assessora jurídica Sandra Marangoni, em 01/03

CAMPANHA SALARIAL 2015 - EMPRESAS PÚBLICAS

"Nós, os diretores regionais do Seagro
de Criciúma, Tubarão e Araranguá, avalia -
mos como muito positiva a realização do
Encontro Macrorregional. A participação
dos colegas foi o ponto alto, com o alcance
de 67% do total nas três regiões. Os pre-
sentes ressalta ram que essa forma de co-
municação direta entre a diretoria e sua
base vai fortalecer a atua ção em prol dos
pleitos da categoria."

ENGª. AGRª. LÚCIA CIMOLIN

Diretora Regional de Criciúma

Os Engs. Agrs. Valdir Colatto, Humberto
Brighenti e Jorge Dotti Cesa com o Senador

Luiz Henrique da Silveira

Oportunidade
O diretor de comunicação do Seagro,

Jorge Dotti Cesa, aproveitou a presença do
senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
na 2ª Vindima de Altitude, realizada entre 27
e 29 de março em São Joaquim, para pedir
apoio na solução das dificuldades pelas
quais estão passando a Epagri e a Cidasc.
Ele relatou que, embora tenha havido uma
considerável contratação de novos profis-
sionais, a re  muneração não é atrativa e
continua provocando a saída em busca de
outras oportunidades.

Segundo Jorge Dotti, em breve haverá
um apagão tecnológico e sanitário, pois
não está havendo reposição das vagas e os
fiscais estão em condições mínimas de tra-
balho. Luiz Henrique pediu um relatório por
escrito com detalhes e números. 

A ação repercutiu na imprensa catari-
nense.
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s engenheiros agrônomos de
todo o estado foram unânimes
em afirmar que a realização das
sete assembleias com encon-
tros macrorregionais atendeu

as expectativas dos associados. 
Com exceção de Florianópolis, nas de-

mais regiões os encontros foram durante
o dia todo, reunindo várias regiões em
um pólo, aproveitando melhor o tempo e
permitindo maior integração entre os
profissionais das regionais. 

A aprovação foi geral entre as regio-
nais que sugeriram, inclusive, que essa
metodologia deve ser utilizada em outras
oportunidades com boa adesão da base.
Também sugeriram promover algum tipo
de formação sindical, como palestra, uma
mesa redonda ou outra forma para apro-
veitar o dia tratando de questões sindi-
cais - e não apenas deliberações de as-
sembleia. 

Os eventos, conduzidos pelo presiden-
te da entidade, Vlademir Gazoni, pelo di-
retor de comunicação Jorge Dotti Cesa e
o vice-presidente Eduardo Piazera, teve
como objetivo discutir e aprovar as prin-
cipais reivindicações da categoria para a
pauta da Campanha Salarial 2015/2016.

A presença da assessora jurídica do
Sindicato, advogada Sandra Marangoni,

proporcionou esclarecer dúvidas sobre as
etapas dos acordos coletivos, ações judi-
ciais em andamento, insalubridade, dis-
sídio da Cidasc de 2014 que está aguar-
dando julgamento no TRT, entre outros.

Com a participação da diretoria exe-
cutiva, os profissionais tiveram a opor-
tunidade de sanar dúvidas sobre as ati-
vidades do Sindicato em prol dos enge-
nheiros agrônomos das empresas públi-
cas e também das privadas. Foi dispen-
sado tempo expressivo para a análise e
debates das propostas dos planos de car-
gos e salários, da Cidasc e da Epagri, com
o parecer da consultoria especializada
contratada pelo Seagro.

Após amplo debate, constatou-se que
há necessidade de ajustes nas propostas,
visando a retenção e a valorização dos
engenheiros agrônomos nas duas empre-
sas.

Para o presidente Gazoni, a meta dos
dirigentes foi superada. Os Encontros fo-
ram marcados pela unidade e ampla par-
ticipação da categoria. “Foi muito impor-
tante aproximar a diretoria executiva das
bases e resultou em debates bem provei-
tosos”, ressalta Gazoni

A diretoria do Seagro parabeniza os
dirigentes regionais pela organização e
mobilização da categoria.

Os engenheiros agrônomos das regionais de Criciúma, Araranguá e Tubarão participaram
da Assembleia e Encontro Macrorregional realizada em Criciúma, em 3 de março/15

As Diretorias Regionais do Seagro de Lages, São Joaquim e Rio do Sul se uniram para
realizar a Assembleia e o Encontro Macrorregional em Lages, em 10 de março

A Diretoria Regional do Seagro de Florianópolis realizou Assembleia
com Encontro Macrorregional, em 23 de fevereiro/15

Em Itajaí, engenheiros agrônomos participaram da Assembleia com Encontro Macrorregional com as Di-
retorias Regionais de Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul e Itajaí, em 25 de fevereiro/15

Em Canoinhas, as Diretorias Regionais do Seagro de Mafra e Canoinhas realizaram Assembleia e
Encontro Macrorregional,  em 11 de março/15

Em 18 de março/15, as diretorias regionais do Seagro de Chapecó, Concórdia, Xanxerê 
e São Miguel do Oeste realizaram Assembleia e Encontro em Chapecó 

Em Campos Novos, a última Assembleia e Encontro realizada pelas diretorias
regionais de Caçador, Curitibanos, Joaçaba, Videira e Campos Novos, em 25 de março/15

Assembleias com Encontros
Macrorregionais ampliaram o 

debate nas questões da categoria

OO
Pauta de reivindicações, PCS, informações jurídicas e 

estratégias de atuação do Seagro foram temas dos debates



Projetos de Leis

PL 3423/12 / Biólogos
Mesmo quando já arquivadas, podem

vol tar a tramitar. É o caso da PL nº
3423/12, do Dep. Ri cardo Izar (PSD-SP)
que autoriza os bió logos a exercerem a
responsabilidade técnica pela produção,
análise e beneficiamento de sementes. 

Situação: A PL foi rejeitada e arqui-
vada, mas o autor pediu o desarquiva-
mento e foi deferida em 6 de fevereiro.
Atual mente a PL está na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público com o relator Dep. Lucas Vergilio
(SD-GO), designado em 8 de abril. 

Tentativa frustrada na PL
2428/08 / Zootecnistas
Projeto de Lei nº 2428/08, de auto-

ria do deputado federal Zequi nha
Marinho (PSC-PA), visa retirar as atribui-
ções zo otécnicas da grade curricular do
engenheiro agrônomo e do Vete rinário e
dá-las exclusivamente aos zootecnistas.

Situação: a Câmara dos Deputados
indeferiu o pedido de desarquivamento
do Projeto realizado pelo deputado Paes
Landim (PTB-PI), em 13 de março/15.

Pl que criminaliza o 
exercício ilegal da profissão

A PL nº 6699/2002, do Deputado
José Car los Coutinho (PFL/RJ), trata da
criminalização do exercício ilegal da pro-
fissão do enge nheiro, arquiteto e enge-
nheiro agrônomo. 

Situação: O projeto está pronto para
entrar na pauta de votação. Em 26 de
março/15, foi apresentado novo reque-
rimento solicitando inclusão na ordem
do dia. 

Engenharia como 
Carreira de Estado

O projeto (PLC 13/2013), de autoria
do deputado José Chaves (PTB-PE), cria
as carreiras essenciais e exclusivas para
a Engenharia, a Agronomia e a Arqui -
tetura. A formação de um plano de car-
gos e carreiras para esses profissionais e
o fortalecimento dos processos licitató-
rios são algumas das vantagens à socie-
dade atribuídas por meio da medida.

Situação: Em 05 de novembro, os
engenheiros tiveram uma importante vi-

tória para que o projeto chegasse ao ple-
nário da Casa. A Comissão de Consti -
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Se -
nado aprovou o texto do PL. No entanto,
o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-
SP) apresentou recurso à matéria em 14
de novembro e acabou retornando para
apreciação do Plenário, antes de seguir
à sanção presidencial. Atualmente está
previsto na ordem de 22 de abril/15, on-
de será submetido a propositura de no-
vas emendas, discussão e votação.

PEC dos estatutários 
foi arquivada

A PEC 002/2010 de autoria do
Senador Sadi Cassol - em conjunto com
as PEC 5/2011 e 68/11 - estende a Lei
5.490-A/66 para os engenheiros do ser-
viço público. O ob je tivo da PEC é e vi tar
que editais de concursos mu  nicipais, es-
taduais e federais o fe re çam sa lários
abai xo do piso da ca te  go ria. 

Situação: Foi arquivada em 11 de
março/15, após receber voto de incons-
titucionalidade pelo relator, Senador
Lobão Filho.

8 Florianópolis, Fevereiro / Março de 2015Jornal do Seagro - Nº 132
SEAGRO-SC

esde janeiro/15, após o reajus-
te do salário mínimo nacional
em 8,84%, o piso salarial dos
profissionais da agronomia
também foi reajustado confor-

me estabelece a Lei 4950-A/66). Assim,
todos os engenheiros agrônomos regidos
pelo regime do CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) devem receber o novo
SMP (Salário Mínimo Profissional) de R$
4.728,00 (6 salários mínimos para 6h) e
R$ 6.698,00 (8,5 x R$ 788,00) para jor-
nada de 8h.

Há 49 anos os engenheiros agrôno-
mos têm o seu piso salarial fixado em
lei, após aprovação da Lei 4.950-
A/1966. Uma conquista histórica do mo-
vimento sindical da engenharia, a Lei
criou o Salário Mínimo Profissional, que
equivale a 8,5 salários mínimos nacio-
nais para jornada de oito horas, e de seis
salários para seis horas. 

Os profissionais empregados pelo re-
gime celetista que ainda não vêm rece-
bendo o SMP devem entrar em contato
com o Seagro para as medidas cabíveis.

Graças ao trabalho político, adminis-
trativo e jurídico do Seagro, Santa
Catarina é o estado com maior percen-

tual de engenheiros agrônomos celetis-
tas que recebem o SMP como piso sala-
rial. 

Na Epagri (e por consequência tam-
bém na Cidasc), bem como na maioria
das cooperativas e agroindústrias, são as
ações trabalhistas que o Seagro ajuizou
que garantem aos colegas o cumprimen-
to do SMP.

Cabe lembrar que já na sua implanta-
ção em 1966, ficou vetada sua aplicação
aos engenheiros regidos pelo regime es-
tatutário. Para os profissionais estatutá-
rios das prefeituras, o Seagro tem tam-

bém repassado informações de como
proceder para buscar a alteração da le-
gislação municipal visando garantir tam-
bém o SMP. 

Também apoiou e cobrou aprovação
da PEC 002/2010 que visa estender o
SMP aos estatutários. O Seagro já enviou
ofício cobrando o desarquivamento dessa
ini ciativa que se   rá uma im portante con-
quista na luta para fazer valer o SMP pa-
ra todos os pro fissionais das pre fei turas
e es ta tu tários.

Conquista ameaçada
O Seagro, a Fisenge e o movimento

sindical da engenharia brasileira vêm
tendo um trabalho incessante nas últi-
mas décadas, não apenas para garantir
o cumprimento do piso da categoria e
sua ampliação para todos os profissio-
nais, mas também se contrapondo às
tentativas de derrubada da Lei 4.950/66
no Supremo Tribunal Federal, onde o
Seagro acompanha na condição de
“Amicus Curiae” as Arguições de Des -
cumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) que tramitam naquele Supremo
questionando a constitucionalidade da
Lei.

DD

Novo Salário Mínimo Profissional 
dos engenheiros agrônomos

O Seagro vem trabalhando nas últimas décadas para garantir o cumprimento do piso
da categoria e se contrapondo às tentativas de derrubada da Lei 4.950/66

www.fisenge.org.br f

Federação Interestadual de
Sindicatos de Engenheiros

8 de março é dia
de luta da mulher
trabalhadora! 

Lutar pelos direitos das mulheres
significa lutar por direitos humanos
e por uma sociedade justa e iguali-
tária!

8 de março é mais um dia de luta
das mulheres trabalhadoras. Isso por-
que todos os dias as mulheres tra  vam
duras batalhas por condições dignas
de trabalho e igualdade de salários,
oportunidades e direitos. Avançamos
em certa medida, mas é preciso mais.
Além de ações afirmativas é preciso
comprometimento na formulação e
efetivação de políticas públicas. 

Esta agenda contempla uma série
de prioridades como a melhoria da
qualidade do transporte público, da
iluminação, de hospitais, creches e
escolas, criação de lavanderias comu-
nitárias, ampliação das licenças ma-
ternidade e paternidade, a garantia
da licença parental, redução da jor-
nada de trabalho para 40 horas, for-
talecimento de programas de médi-
cos da família, combate ao racismo e
à homofobia e defesa da Lei Maria da
Penha. 

Essas iniciativas contribuem não
apenas para a luta por direitos e
oportunidades das mulheres, como
também de todo o conjunto da so-
ciedade. No entanto, para que a dis-
puta por uma pauta comprometida
com a emancipação das trabalhado-
ras e dos trabalhadores, é central que
o país passe por uma reforma política
popular com participação social. 

Isso significa ocupação dos espa-
ços de poder por mulheres, indígenas
e negros, o fim do financiamento pri-
vado de campanha e a defesa da de-
mocratização da comunicação, como
forma de afirmar narrativas inclusas
em defesa dos direitos humanos. O
atual Congresso Nacional - composto
por apenas 10% de mulheres - tem
hoje uma das bancadas mais conser-
vadoras desde 1964 com maioria re-
presentada pelos setores oligárquicos
da sociedade: latifundiários, funda-
mentalistas e militares. 

As mulheres brasileiras são maio-
ria na população e a ocupação dos
espaços de poder só se dará com par-
ticipação popular e com luta por po-
líticas públicas que promovam a
igualdade. O aprofundamento da de-
mocracia brasileira exige igualdade
de gênero e comprometimento com
a agenda dos direitos humanos. Se -
guiremos, homens e mulheres, de
bra ços dados na luta pela construção
de um Brasil soberano, justo, frater-
no e igualitário. Reforma política já!

COLETIVO DE MULHERES
DA FISENGE

O Seagro está atento aos inúmeros projetos de leis e emendas que tramitam 
na justiça e que podem alterar ou flexibilizar as conquistas adquiridas 



onsiderada culturalmente como
área de atuação masculina, a
Agronomia está aos poucos fi-
cando mais feminina. Isso, por-
que as mulheres estão cada vez

mais presentes nos cursos de graduação
e, consequentemente, no mercado de tra-
balho. Atual men te a média nas universi-
dades é de 50% a 50%. Isso quando as
mulheres não são a maioria, como na tur-
ma de formandos de 2014 da UFSC.

Para a diretora regional do Seagro em
Rio do Sul, Leliani Valeria de Souza, a
Agronomia está mais feminina apenas em
números, pois acredita que a sua essência
ainda é muito masculina. “A maioria das
engenheiras agrônomas ainda sofre pre-
conceito em diferentes escalas, tanto na
iniciativa privada quanto no serviço pu-
blico. Ainda é um ambiente preponderan-
temente dominado pelos homens”, acre-
dita Leliani.

Se o preconceito no meio acadêmico
foi superado, ainda é preciso procurar se
impor no mercado de trabalho. Atualmen -
te, a luta das engenheiras agrônomas é
pela inserção no mercado de trabalho,
igualdade de salários, oportunidades e di-
reitos, ressalta a representante do Seagro
no Coletivo da Fisenge, Fabiana Alexan -
dre. 

O aumento no número de graduadas
também não está refletindo na ocupação
dos espaços de poder nos órgãos públicos,
nas empresas, no Sistema Confea/Creas,
entre outros. Nesse sentido, a participa-
ção das mulheres caminha a passos lentos
e precisa mudar esse cenário.

Para a engenheira agrônoma Rosânge -
la Pasetto, pode ser uma questão de pos-

tura. “Nunca tive problemas com discri-
minação, nunca levei por este lado.
Sempre fui bem ativa nas entidades de
classe. Gosto de fazer minha parte, ajudar
e não ficar só olhando”, ressalta a presi-
dente da Assea. “Percebo que as mulheres
acabam se omitindo. É preciso se impor,
não se esconder e ser mais ativa. Isso faz
com que sejam mais respeitadas pelos co-
legas também”, conclui. 

Em sua segunda gestão como diretora
regional do Seagro, Leliani considera na-
tural participar das entidades de classe.
“Na universidade, participei ativamente
do mo vimento estudantil”, explica. “Acre -
di to que a organização e o trabalho cole-

tivo são essenciais na vida em sociedade,
sendo dever de cada um exercer o seu pa-
pel como cidadão em prol das causas que
acredita e da coletividade”, diz. 

Participação no Seagro 
O Seagro vem estimulando há vários

anos a par ticipação das mulheres nas ati-
vidades do Sindicato e do Coletivo de
Mulheres da Fisenge. Com isso, a partici-
pação feminina nas atividades sindicais

tem aumentado. 
Na atual diretoria, a representativida-

de bateu recorde conse guindo reu nir 16
engenheiras agrô no mas em sua composi-
ção. Isso representa 25% na diretoria exe-
cutiva e 18% na composição geral. No to-
tal de 1.738 associados do Seagro, elas
representam apenas 10%. 

Porém, esses números estão mudando.
Só nos dois últimos anos, 30% dos novos
sócios do Seagro são engenheiras agrôno-
mas. 
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A UFSC formou 2034 Engenheiros Agrônomos até o segundo semestre de 2014. 
Na 1ª turma não havia nenhuma mulher, nas últimas turmas, elas já são a maioria

O Seagro participa ativamente do Coletivo das Mulheres da Fisenge, hoje representado pelas diretoras Fabiana Alexandre (titular) e 
Ana Paula Sch lich ting (suplente). Na foto, Fabiana apresenta o relatório das atividades realizadas em 2014 e apresenta as metas para 2015

Agronomia está mais feminina 
Agora, a luta das engenheiras agrônomas é pela inserção no mercado de trabalho, 

igualdade de salários, oportunidades e direitos 

Geralmente ocupada por homens, agora é
uma mulher quem está na cadeira mais impor-
tante do setor agropecuário brasileiro. A sena -
dora Kátia Abreu, assumiu o posto de ministra
da Agricultura, Pecuária e Abas tecimento (Ma -
pa), em 5 de janeiro. Outro exemplo, foi a posse
da presidente do Incra - Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, a engenheira
agrônoma Maria Lúcia de Oliveira Falcó, do
Sergipe. 

No Sistema Confea/Crea, a mulher vem con-
quistado algum espaço. Após 81 anos, o Confea
elegeu a primeira mulher para o cargo de vice-
presidente, a engenheira eletricista Ana Cons -
tantina Sarmento. Na presidência dos Creas,

ressaltamos a eleição de duas engenheiras
agrônomas: Carminda Pinheiro no Crea-AC e a
reeleição de Giucélia Araújo de Figueiredo no
Crea-PB.

Em Santa Catarina, destacamos a posse da
engenheira agrônoma Rosângela Rodrigues
Pasetto, como presidente da Associação dos
Enge nhei ros Agrônomos da Serra Catarinense
(Assea/São Joaquim). Após ocupar vá rios car-
gos representando a Entidade, Rosângela foi a
primeira mulher presidente na Assea.

Na Epagri, predomina a participação dos ho -
mens nos cargos de gerência. Uma das ex-
ceções, é o cargo de gerência estadual ocupado
pela engenheira agrônoma Edilene Steinwandter. 

Mulheres no poder

NO CONFEA

162.117
(13%) mulheres do total de

1.197.582 
profissionais com registro, sendo

91.259
Engenheiros (as) Agrônomos(as), destes

16.134
(17,7%) são mulheres. 

1 mulher integra a CCeagro
(Coordenadoria das Câmaras de Agronomia)

NO CREA-SC

42.829
profissionais registrados, destes

6.051
mulheres (14,1%). A Agronomia possui  

5.598
engenheiros agrônomos (as), sendo

661
mulheres(11,8%) 

Nas coordenadoras de Câmaras:
1 coordenadora adjunta;

Nas 11 comissões: 2 mulheres,
sendo 1 engenheira agrônoma:

Analú Mantovani (Educ. e Atrib.Prof.);

A Câmara Especializada de Agronomia é com-
posta por 14 conselheiros titulares e su-

plentes, destes: 6 são mulheres:
(Titulares: Alessandra Kieling/Agroec; Analú

Mantovani/Unoesc; Rosi cler Maria
Vanti/Unisul. Suplentes: Adria na Andréa
Padilha/Seagro; Lucilene de Abreu/Uno -

chapecó; Rossana Faraco Bianchini/Unisul 

PARTICIPAÇÃO FEMININA 

Lideranças femininas no Seagro: Adriana Padilha, Lúcia Cimolin,
Rosilda Feltrin, Ana Paula Sch lich ting e Leliani Valeria de Souza 

No último
concurso da
Epagri,
25% das
contratações
da área
agronômica
são mulheres

SEAGRO-SC

GÊNERO
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FEAGRO-SC - FEDERAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Rua Delminda Silveira, 350, Sala 01, Ed. Acqualux, Bairro Agronômica - Florianópolis/SC - CEP 88025-500 - Fone (48) 3237-6835 - www.feagro-sc.org.br - feagro-sc@feagro-sc.org.br

As matérias acima são de responsabilidade da Feagro-SC e da Uneagro

s associados da Feagro-SC elege-
ram e empossaram a nova Di re -
toria Executiva e Conselho Fiscal
durante a Reunião Ordinária do
Conselho Delibera tivo, realizada

em Campos Novos, dias 12 e 13 de março.
A chapa única “Integração e Re pre senta -
tividade”, encabeçada pelo engenheiro
agrônomo Raul Zucatto, foi eleita por
unanimidade, através de votação secreta. 

“Estamos muito conscientes dos desa-
fios e responsabilidades que teremos no
cumprimento da missão. Vamos trabalhar
com muito profissionalismo e dedicação
para cumprir essa grande e honrosa mis-
são”, ressaltou Zucatto.

A nova administração terá a respon-
sabilidade de consolidar a reorganização
da nova estrutura da categoria pela
Feagro-SC. Junto com as associações re-
gionais filiadas, deverá procurar fortalecer
a representatividade na defesa e valori-
zação profissional e na contribuição da
categoria no desenvolvimento agropecuá-
rio catarinense com sustentabilidade am-
biental.

Hoje, há 13 associações regionais ar-
ticuladas com a Feagro. A meta é chegar

ao final de 2017 com 18 associações re-
gionais filiadas, cobrindo todas as regiões
do estado, com a transformação progres-
siva que já está acontecendo dos tradi-
cionais núcleos regionais.

CD da Feagro
Além da eleição da nova diretoria, os

di rigentes aprovaram o balanço financeiro
e patrimonial do exercício 2014 e a pro-
posta do Plano de Trabalho para 2015.
Também foram definidas as metas da no-
va administração, além de outros assun-
tos de interesse da Federação e associa-
ções filiadas.

• Diretor Presidente: Raul Zucatto - Aeagro/
Fpólis • Dir. Vice-Pres: Franklin Silveira Brum Jr
- Aeagro/Chapecó • Dir. Adm. Financeiro: Dioge -
nes Eleison Y Castro - Aeagro/Fpolis • Dir. de Po -
lí tica Profissional: Volmir Frandoloso - Aeagri/
Xanxerê • Dirª de Relações - Rosangela Bassi
Astromecas - Aeagro/Fpólis.

Conselho Fiscal - Efetivos•Lúcia de Lurdes Ci -
mo lin da Silva - Aeasc/Criciúma •Marciano Mar-
ques Bittencourt - Assea/São Joaquim •Tulio
César Dassi - Aeajo/Joaçaba. Suplentes:•Mateus
Luiz Seganfredo - Agroec/São Miguel do Oeste •
Mar ce lo Luiz Capelari - AEACN/Campos Novos •
Milton Losso - Aeagro/Fpolis.

Nova diretoria da Feagro-SC toma posse
A chapa única encabeçada pelo Raul Zucatto foi eleita por unanimidade

OO

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

Missão cumprida
Após quase 15 anos de muita luta,

debates, negociações, promessas, muito
trabalho, persistência, algumas frustra-
ções, expectativas, finalmente em 19 de
fevereiro/15, o sonho e compromisso de
gestão foi concretizado.

A data passou para história da
Feagro-SC, como o dia em que a sede foi
definitivamente incorporado a entidade,
passando a ser de fato e direito da
Federação e suas associações regionais
filiadas. O patrimônio representa três sa-
las comerciais com mezanino e três ga-
ragens privativas (área total 212m2), no
valor avaliado na ordem de R$
750.000,00, no edifício AcquaLux, cons-
truído na antiga sede da Aeasc, no bair-
ro Agronômica em Florianópolis. Uma
sala será usada como sede da Federação
e as outras duas alocadas para auxiliar
nas despesas de custeio da entidade. 

Os engenheiros agrônomos consoli-
dam mais essa conquista para sua enti-
dade, ressalta o presidente da Feagro-
SC, engenheiro agrônomo Raul Zucatto.
“Estamos felizes por esse sofrido, mas
feliz desfecho e poder ter contribuído
para essa importante conquista. Agra -
de cemos aos membros da diretoria, con-
selho fiscal e todos os ex-dirigentes da
Aeasc/Feagro-SC, aos dirigentes do
Seagro, Aeagro, dos Núcleos e todos os
colegas que de alguma forma ajudaram
na longa e difícil missão”, destaca
Zucatto.

DIRETORIA EXECUTIVA ELEITA - 2015/18

Os cooperados aprovaram a prestação de contas das atividades
e balanço financeiro de 2014 e o Plano de Trabalho para 2015

Assembleia da Uneagro em Tubarão 

Jornal do Seagro - Nº 132

s cooperados da Uneagro discuti-
ram e aprovaram por unanimida-
de a prestação de contas do e xer -
cício 2014 na Assembleia Geral
realizada em Tubarão, dia 28 de

março/15. Também foi aprovado o Plano
de Trabalho e as metas para 2015, apre-
sentado pelo presidente da Uneagro, en-
genheiro agrônomo Leonel Ferreira Junior. 

A previsão orçamentária para 2015,
apresentada pelo diretor financeiro da
Cooperativa, engenheiro agrônomo Murilo
Nunes, foi analisada e aprovada pelos coo-
perados.

Na ocasião, foi realizada eleição e pos-
se do Conselho Fiscal para o exercício de
2015. Foram eleitos os cooperados Zaqueu
de Faveri, Juniele Pivetta, Patricia Gomes
como titulares. Como suplentes: Eliane
Matias, Juarez Bispo e Analice Meurer.

Também foram indicados os membros

para a Co mis -
são de Ética,
Câ ma ras Seto -
riais e repre-
sentantes de
núcleos regio-
nais da
Uneagro.

OO
Convênio da Uneagro com a Coopervil
Em fevereiro/15, a Uneagro assinou convênio com a

Cooper vil - Cooperativa Agropecuária Videirense para a
prestação de serviços agronômicos em Videira. A assinatura
do convênio contou com a presença do vice-presidente da U -
neagro, Dirceu R. Willwock, da analista de RH da Coopervil,
Christiane Nunes e do cooperado da Uneagro, Antonio Bunn,
que vai prestar os serviços do convênio, além do gestor de
projetos da Uneagro, Murilo Nunes.

Convênio com a Caixa Econômica
A Uneagro foi credenciada junto a Caixa Econômica Fede -

ral como empresa de engenharia agronômica para prestação
de serviços de avaliação de bens, análise e elaboração de pro-
jetos e vistoria de obras em Santa Catarina. A UCPGP -
Unidade de Coordenação Profissional da Uneagro com o au -
xi lio da cooperada Analice Z. Meurer coordenaram os traba -
lhos de organização e comprovação da documentação dos
coope rados para que a Uneagro pudesse ser credenciada. 

Segundo Murilo, esse credenciamento vai gerar oportu-
nidade para mais 14 profissionais de agronomia realizar
serviços em suas regiões de atuação.Presidente da Uneagro, Eng. Agr. Leonel Ferreira Jr

coordenou a Assembleia Geral

Dirigentes presentes no CD realizado
em Campos Novos



Em 26 de fevereiro/15, dentro
da programação do 4º En contro de
Lí de res Re pre sen tantes do Sistema
Confea/Crea e Mútua, foram defi-
nidos os titulares e adjuntos das
coordenadorias das Câmaras Espe -
cia li zadas, do Colégio de Pre si -
dentes (CP) e do Co légio de En ti -
dades Na cionais (Cden). Na
CCeagro - Coordenadoria da Câ mara
Espe cia lizada de Agronomia, toma-
ram posse os engenheiros agrôno-

mos Kleber dos Santos (Crea-DF),
como coordenador, e Cid Tacaoca
(Crea-TO), como coordenador ad-
junto. 

Já no Cden, assumiram Jor ge
Nei Brito, presidente da Fe nemi
(Federa ção Na cional de Enge nhei -
ros Mecâni cos e Indus triais), e o
adjunto engenheiro agrônomo
Ângelo Petto Neto, presidente da
Confaeab (Con fe de ração dos

Engenheiros Agrônomos do Brasil). 
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a solenidade promovida pelo Crea-SC
em 5 de março/15, o engenheiro agrô-
nomo João Car los de Souza Palma rece-
beu a Medalha do Mérito Cata rinen se,
homenagem aos profissionais, entida-

des de classe, instituições de ensino e empresas
públicas e privadas que se destacaram na área da
engenharia e agronomia no ano de 2014. 

João Carlos foi indicado pelo Seagro e pela
Assea/São Joaquim. “O colega dedicou sua vida
profissional ao Projeto de Batata Semente e ao
trabalho de Defesa Sanitária Vegetal da Cidasc.
Foi um dos pioneiros no desenvolvimento agro-
pecuário da serra catarinense e da Associação”,
destacou o diretor de comunicação e imprensa
do Seagro e associado da Assea, Jorge Dotti Cesa. 

Além do engenheiro agrônomo João Palma,
foram homenageados outros três profissionais

das áreas elétrica, mecânica e civil, e a Fiesc -
Fe deração das Indústrias do Estado de Santa
Catarina e a inscrição para o Livro do Mérito. 

O presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazo ni, par-
ticipou do café da manhã com presidentes das entidades de classe da
região de Florianópolis promovido pelo Crea-SC, em 4 de março/15.  

Na ocasião, líderes e representantes do Crea-SC e das entidades de
classe debateram as demandas do setor tecnológico e as ações e pro-
jetos que serão desenvolvidas em 2015 em parceria, visando à segu-
rança e o bem estar da comunidade da região. 

Eng. Agr. João Carlos Palma recebe 
Medalha de Mérito Catarinense

NN

Reunião com lideranças classistas no Crea

Eng. Agr. Kleber
Santos

O Eng. Agr. João Car los de Souza Palma recebeu a
comenda do Pres. do Crea-SC Kita Xavier e do coord. do
Colégio de Diretores Regionais, Abelardo Pereira Filho

Coordenador Nacional da Câmara de Agronomia

Na primeira reunião plenária realizada em 22
de janeiro/15, foi constituída a nova diretoria
do Crea-SC - Gestão 2015. O 1º vice-presidente
e o 1º tesoureiro foram indicados pelo presidente
eleito Kita Xavier. Os demais cargos foram eleitos
por unanimidade pelos conselheiros presentes. 

O presidente do Seagro Vlademir Gazoni e o

vice-presidente Eduardo Pia zera representaram o
Sindicato na solenidade.

Também foram eleitos os engenheiros agrô-
nomos Evandro José Martins (coordenador) e
Ivan Tadeu Bal dissera (coordenador adjunto) da
Ceagro - Câmara Especializada de Agronomia.

O Seagro deseja sucesso aos eleitos.

Diretoria Gestão 2015: Eng. Agrim. Sebastião A. Branco (3º Sec.), Eng. Civil. Mec. e Seg. Trab. Júlio Fialkoski (1º secretá rio),
Eng Civ. Celso T. Leal (2º Vice-Pres.), Eng. Civ. e Seg. Trab. Carlos A. Kita Xavier (Presidente), Eng. Civ. Amauri Forlin (2º Sec.),
Eng. Agr. Gilson José M. Gallotti (1º Vice-Pres.), Eng. Civ. João de Oliveira (2º Tes.) e Eng. Civ. Carlos Koyti Nakazima (1ºTes.)

Nova diretoria do Crea-SC para o exercício 2015

Planejamento Estratégico da Fisenge
O presidente Vlademir Gazoni e o diretor de comunicação e

imprensa Jorge Dotti Cesa representaram o Seagro na reunião do
Conselho Deliberativo e do Planejamento Estratégico da Fisenge,
realizado em Olinda (PE), entre 5 a 7 de março/15. O vice-presi-
dente Eduardo Piazera também participou como diretor da
Fisenge. 

Senge/PR comemora 80 anos 
Mais de 500 pessoas estiveram reunidas em Curitiba para ho-

menagear as oito décadas do Senge-PR (Sindicato dos Engenheiros
no Estado do Paraná), completados em 6 de abril/15.  Par ti ci pa -
ram da celebração lideranças do setor de engenharia de todo o
país, autoridades políticas e sindicais, diretores e associados, em
10 e abril.

O vice-presidente Eduardo Piazera, prestigiou o evento como
diretor da Fisenge, representando também o Seagro. “Foi um gran-
de evento de integração e celebração da entidade que desenvolve
um brilhante trabalho em defesa da categoria e de causas impor-
tantes para a sociedade”, destacou Piazera.  

www.fisenge.org.br

Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros

Seagro e Assea/São Joaquim o indicaram e o Crea aprovou

NA ART  INDIQUE O
SEAGRO-SC

Nº 21
Denuncie ao Crea-SC  serviço

ou obra sem Responsável Técnico 

Sistema Confea/Crea e Mútua 
lançam 72ª Soea em Fortaleza

Cerca de 300 pessoas prestigia-
ram o lançamento da 72ª Soea -
Semana Oficial da Engenharia e da
Agronomia realizado em Fortaleza,
dia 23 de abril/15. Com o tema
“Sustentabilidade: Água, Energia
e Inovação Tecnológica” a 72ª
Soea será realizada de 15 a 18 de
setembro próximo, na capital cea-
rense. O evento deverá ter como
um de seus destaques o II Con -
gresso Técnico Científico da En ge -
nharia e da Agronomia (Contecc). 

Informações: ww.soea.org.br/

Durante a Soea será realizada
a homenagem póstuma para o en-
genheiro agrônomo Ésio do Nas ci -
mento e Silva. O ex-presidente da
associação de engenheiros agrô-
nomos do Ceará foi eleito conse-
lheiro federal, mas não chegou a
tomar posse devido ao agrava-
mento de seu quadro de saúde,
que culminou com seu falecimen-
to, em 14 de fevereiro/15.



Reintegrado ao Serviço Postal em

Em............/............/............                                     RESPONSÁVELDEVOLUÇÃO
GARANTIDA

(  ) Falecido
(  ) Ausente
(  ) Não Procurado 

(  ) Fora Perímetro Entrega
(  ) Mudou-se   
(  ) Desconhecido

(  ) Recusado  
(  ) Endereço Insuficiente
(  ) Não Existe nº Indicado
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s dirigentes regionais do Seagro
já levantaram a demanda das
necessidades e expectativas da
categoria nas respectivas re-
giões, que resultaram em 15

propostas de eventos de capacitação e
aperfeiçoamento profissional, associativo
e sindical para 2015, através do PEC/
Crea-SC. O Sindicato ainda aguarda apro-
vação e liberação dos valores pelo Crea-
SC para divulgar a agenda. Fique atento
no site www.seagro-sc.org.br/

Em 2014, o Seagro realizou 17 even-
tos de capacitação e atualização profis-
sional beneficiando mais de 700 enge-
nheiros agrônomos. Destes, 14 eventos
tiveram o apoio do PEC (Programa de
Educação Continuada), representando
93,3% dos 14 cursos planejados com o
apoio do PEC/Crea-SC. “Um grande traba-
lho, graças a firme atuação dos diretores
regionais que se empenharam na organi-
zação e divulgação dos eventos em suas
regiões,” ressalta a diretora de for ma ção

sindical e aperfeiçoamento pro fis  sional,
engenheira agrônoma Edilene Stein wand -
ter.

A diretoria do Seagro destaca a parti-
cipação efetiva dos profissionais nos
eventos promovidos e que foram muito
bem avaliados pelos presentes. Além de
representar a imagem e a atuação do
Seagro em todo o estado, os eventos são
excelentes oportunidades para estreitar
o relacionamento com os jovens profis-
sionais e fomentar a renovação sindical. 

Em Campos Novos, a diretoria regional do
Seagro promoveu o Curso Avançado de Excel,
entre 29 de outubro a 19 de novembro/14                         

Em Araranguá foi realizado curso sobre Novo Código Florestal:
Cadastro Ambiental Rural - CAR com prática de preenchimento e Planos

de Recuperação Ambiental – PRA, em 3 de dezembro/14 

Seagro programou 15 eventos de capacitação
profissional através do PEC/Crea-SC

O Sindicato ainda aguarda aprovação e liberação dos valores para divulgar a agenda 

OO

Delegação de SC
estará presente
no 29º CBA 

Santa Catarina estará presente no
XXIX CBA - Congresso Brasileiro de
Agro nomia que será realizado de 4 a
7 de agosto/15, em Foz do Igua -
çu/PR, representada por uma delega-
ção com integrantes do Seagro, da
Feagro-SC, Unea gro, Câmara de Agro -
nomia e outros dirigentes do Crea-SC. 

Promovido pela Confaeab - Con -
federação dos Engenheiros Agrôno -
mos do Brasil, o maior evento nacio-
nal da Agro nomia terá como tema
central os “Desafios e Oportunidades
Profissionais” que os engenheiros
agrônomos de todo o país têm pela
frente. 
Informações: cba-agronomia.com.br
- fone (45)3096-0081 ou ainda na
sede da Feagro-SC.

assadas as eleições do Sistema
Confea/Crea, que definiu os
presidentes dos Conselhos Re -
gio nais e do Federal para o triê-
nio 2015-17, podemos fazer al-

gumas reflexões, já mais distanciados do
calor do processo eleitoral, que muitas
vezes gera mal entendidos e ressenti-
mentos.

Em toda a minha atuação classista,
em especial nos três primeiros anos que
passei frente ao Crea-SC, sempre dei
prioridade absoluta ao diálogo e ao en-
tendimento, quer seja com os colabora-
dores do Conselho, com os conselheiros,
com os presidentes de entidades de clas-
se e com os profissionais. Como demons-
tração do reconhecimento obtido junto
à nossa categoria profissional, fui hon-
rado com cerca de 80% dos votos váli-
dos. 

Algumas das nossas ações podem
comprovar o que foi acima dito, entre
elas:

1. Realização de dezenas de eventos
com a participação de todas as entida-
des de classe;

2. Apoio incondicional ao CDER –
Colégio de Entidades Regionais do Crea,
do qual faz parte o Seagro;

3. Criação da APEC – Assessoria de

Apoio às Entidades de Classe;
4. Apresentação de propostas em

conjunto com o CDER que culminaram na
publicação das Resoluções 1052 e 1053
do Confea, as quais consolidaram o
apoio dos Creas à valorização e ao aper-
feiçoamento dos nossos profissionais,
por meio de repasse de recursos das ARTs
e das multas cobradas pelos Creas;

5. Participação em inúmeros eventos
e reuniões das entidades de classe, sem
discriminações. 

É fato notório que o Seagro apoiou o
engenheiro agrônomo Raul Zucatto na
eleição passada, por motivos que consi-
deramos legítimos e que dizem respeito
somente à entidade e seus associados.
Contudo, julgamos que algumas declara-
ções efetuadas pelo Sindicato na edição
131 do seu jornal, não condizem com a
realidade.

Sempre honrei meus compromissos
com a classe agronômica. Apenas para
citar um exemplo: nos meus três primei-
ros anos de gestão, e agora, no primeiro
ano do segundo mandato, escolhi um
engenheiro agrônomo como vice-presi-
dente do Conselho, prerrogativa confe-
rida ao presidente do Crea pelo Regi -
mento Interno. Quem comandou o pro-

cesso eleitoral do ano passado, durante
o meu afastamento, foi o engenheiro
agrônomo Gilson Gallotti, então 1º vice-
presidente no exercício da presidência.
O presidente da Comissão Elei toral, es-
colhido pelo Plenário, foi o engenheiro
agrônomo Evandro José Mar tins. Ambos
desempenharam um magnífico trabalho,
sobejamente reconhecido.

Portanto, em que pese o Seagro ter
afirmado no seu jornal que “a volta de
Zucatto para a presidência do Crea repre-
sentaria a retomada de um caminho in-
terrompido, onde as entidades da
Agronomia seriam novamente ouvidas e
participantes na condução do Crea-SC”,
isso não condiz com o que de fato se
passou durante a minha gestão, na qual
os agrônomos desempenharam um papel
de enorme relevância, tanto na ocupa-
ção de cargos na Diretoria do Conselho,
como em cargos em comissão de abso-
luta confiança da presidência, entre os
quais podemos citar os engenheiros
agrônomos Ari Neumann, Nelton Baú e
Felipe Penter.

Quanto aos “outros interesses” men-
cionados na matéria veiculada pelo
Seagro, que teriam, segundo o sindicato,
levado ao rompimento do compromisso
da presidência do Crea com a classe

agronômica,
o que foi co-
locado nos
pa rágrafos
anteriores
demonstra
exatamente o
oposto.
Nossos com-
promissos com
a classe agronômica são claros e trans-
parentes, foram e continuam a ser cum-
pridos, não por outra razão senão pelo
merecimento de toda a categoria, que
sempre soube se fazer presente na con-
dução dos rumos do nosso Conselho.   

Tendo feito os esclarecimentos que
julgávamos necessários, até mesmo para
prestar contas aos engenheiros agrôno-
mos de Santa Catarina, desejamos à
atual gestão do Seagro um excelente tra-
balho em prol da categoria, reafirmando
que as portas do Crea continuam abertas
para essa importante entidade de classe
que compõe o nosso Sistema.  

* Engenheiro Civil e Segurança Trabalho
CARLOS ALBERTO KITA XAVIER

Presidente do Crea-SC
presidencia@crea-sc.org.br
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