
ma antiga reivindicação do
Seagro foi conquistada em de-
zembro/09, quando a Epagri
concedeu aumento de 100% na
gratificação de especialização,

mestrado e doutorado, passando dos 5,
10 e 15% para 10, 20 e 30%, respecti-
vamente. 

Um benefício importante que a cate-
goria busca desde a Campanha Salarial
de 2007 (veja quadro), para aproximar
um pouco os salários de pesquisadores e
extensionistas aos pagos por empresas
similares, como a Embrapa. 

O Seagro considera um avanço para a
recomposição salarial dos engenheiros
agrônomos. “Precisamos manter o foco
na luta para criar e implantar a criação
da carreira específica dos profissionais
da área fim da Epagri e pela correção da
tabela salarial a partir do Salário Mínimo
Profissional na revisão do Plano de Car-
gos e Salários que, inclusive, foi condi-
ção fundamental para que a categoria

aprovasse o Acordo Coletivo de 2008”,
ressalta o presidente do Seagro, Jorge
Dotti Cesa. 

O presidente da Epagri, Luis Ademir
Hessmann, reconhece o papel funda-
mental das ações do Seagro para que o
Governo autorizasse essa primeira con-
quista. “Sabemos a importância dos en-
genheiros agrônomos para garantir a ex-
celência na pesquisa, na extensão rural
e defesa sanitária vegetal do Estado”,
disse Hessmann na solenidade de posse
da nova diretoria do Seagro. 

Agora, o Sindicato está buscando
formas e caminhos viáveis para reivin-
dicar que o benefício seja estendido a
outros colegas, inclusive da Cidasc.

O Seagro também está atuando para
dar um rumo adequado ao PCS e obter a
retomada da carreira da categoria e a
sustentabilidade da Epagri, como em-
presa de pesquisa e extensão com exce-
lência científica e tecnológica. 
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Presidente do Confea elimina
vagas de Conselheiros
do Seagro 

PÁG. 5

VEJA NAS PÁGINAS 4 E 5

Solenidade de posse reúne lideranças de todo o Estado
O clima de integração, confrater-

nização e união predominaram na
solenidade de posse da nova direto-
ria do Seagro, em 10 de dezem-
bro/09. Associados, autoridades, di-
rigentes de empresas, lideranças
sindicais de todo o Estado e convi-
dados lotaram o centro de eventos
da Fiesc para prestigiar esse impor-
tante momento de renovação.

A chapa História, Lutas e Novas
Conquistas, que tem como presiden-
te o engenheiro agrônomo Jorge
Dotti Cesa, obteve 95% dos votos
nas eleições realizadas em 9 de no-
vembro/09, onde participaram 60%
dos associados aptos a votar. O re-
sultado comprova a mobilização e a-
provação da gestão nas 22 regionais
espalhadas no estado.

Gratificação por titulação é 
antiga reivindicação do Seagro 

Aumento de 100% nas gratificações de pós-graduação é um avanço importante
na recomposição salarial dos engenheiros agrônomos da Epagri

Eleita com 95% dos votos válidos, nova diretoria do Seagro assume comprometida em defender os interesses dos engenheiros agrônomos

UUUU

Epagri e Cidasc preveem 
contratar engenheiros
agrônomos em 2010

PÁG. 8

CLÁUSULA 17

GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO
As empresas concederão a título de
adicional de pós-graduação, percentu-
ais de dez, vinte e trinta por cento para
especialistas, mestres e doutores, res-
pectivamente, incidente sobre o salário
base do profissional, referente ao res-
pectivo título, atendidos os objetivos da
empresa.

Único: O adicional da cláusula supra
vigorará a partir da data-base 1º de
maio/07 para os portadores de título de
pós-graduação e após sua comprova-
ção para aqueles que vierem a concluir
o curso.

CONTINUA NA PÁGINA 3

Crea-SC homenageia
Engenheiros Agrônomos

O ex-presidente do Seagro, Eng. Agr. Ubiratan
Latino de Campos foi homenageado na

categoria Livro do Mérito (In-Memoriam). Sua
esposa, Dona Walmíria, recebeu a homenagem
dos presidentes Jorge Dotti Cesa (Seagro-SC)
e Raul Zucatto (Crea-SC). Também receberam
homenagens os colegas Sálvio Proença, Ari

Neumann, Christóvão Franco e Germano Fuchs. 

SEAGRO REIVINDICA A
GRATIFICAÇÃO DESDE 2007
PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2007/08

EMPRESA PÚBLICAS- (01/05/2007)

VEJA NA PÁGINA 8
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história mostra que situações de dificuldade
tornam-se quase sempre desafios que esti-
mulam o ser humano a reagir e, com mais
força e inteligência, lutar para atingir seus
objetivos. Com os engenheiros agrônomos e

com o Seagro não poderia ser diferente. Esses 26 anos
de lutas e conquistas estão aí para mostrar. 

Depois da marcante solenidade de posse da nova
diretoria, 2009 ainda tinha surpresas para a catego-
ria. Numa demonstração de desrespeito para com as
entidades de classe, o presidente do Confea surpreen-
deu a todos com o corte de duas vagas de Conselhei-
ros do Seagro junto ao Crea-SC. Estamos na justiça.

Por outro lado, após três anos de reivindicação da
categoria através do Seagro, finalmente a Epagri e o
Governo começam a reconhecer a enorme defasagem
salarial dos engenheiros agrônomos, aumentando as
gratificações por pós-graduação. Seguimos firmes na
busca da correção da tabela salarial, juntamente com
uma revisão racional do PCS. Medidas indispensáveis
para fazer justiça com todos os profissionais que
atuam na pesquisa e na extensão rural. 

Na contramão dos fatos, o Governo do Estado ten-
ta desestruturar a Epagri com a extinção do Ciram e a
criação do tal Climesc, mais um cabide de emprego.
Funcionários que atuam na Epagri/Ciram, com partici-
pação da Faper e apoio do Seagro, continuam mobi-
lizados para alertar a sociedade de mais esse golpe.

A resistência e a persistência muitas vezes ven-
cem. Na Cidasc, após mais de 10 anos de reivindi-
cação, os profissionais começaram a aposentar-se
com dignidade e reconhecimento pelos serviços pres-
tados através do PDA. Reposição das vagas e ampli-
ação do quadro de engenheiros agrônomos é indis-
pensável e urgente para garantir a sanidade vegetal e
a fiscalização na comercialização de agrotóxicos.

Na área privada, os frutos vão sendo colhidos. Am-
pliação do mercado de trabalho e melhorias nos pata-
mares salariais são um fato. O cumprimento do salário
mínimo profissional, muitas vezes por decisão judi-
cial, tem a marca da articulação da categoria e da
atuação sistemática do Seagro. 

A lamentar ainda na questão salarial a baixa remu-
neração na maioria das prefeituras. Nesses casos, pre-
feitos e vereadores ainda não entenderam a importân-
cia de ter engenheiros agrônomos capacitados e moti-
vados para contribuir no planejamento urbano e rural,
na busca de recursos via projetos inovadores e no re-
torno de bons serviços prestados para quem vive no
seu município, em especial para a agricultura familiar.

Neste início de ano, com uma Diretoria renovada,
fica o desafio para nós, engenheiros agrônomos, con-
tinuarmos cada vez mais unidos e mobilizados na bus-
ca de avanços para a categoria e para a sociedade.
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Demonstração de contas de 2009 e
orçamento para 2010 são aprovados

Assembleia Geral Ordinária do
Seagro realizada em 10 de de-
zembro/09, em Florianópolis,
discutiu e aprovou por unanimi-
dade a prestação de contas e o

balanço financeiro e patrimonial referente
a 2009, apresentados pela diretoria finan-
ceira, conselho fiscal e assessoria contábil
do Sindicato. Na ocasião, também foram
aprovados o Plano Anual de Trabalho e a
Proposta Orçamentária para 2010, preven-
do receitas e despesas.

Para a diretoria do Seagro, transparên-
cia e ampla divulgação nas ações são fun-
damentais para garantir uma boa gestão e
manter a confiança dos associados. "Os
bons resultados financeiros que garantem
a sustentabilidade, viabilização das metas
propostas e a representatividade são re-
sultados de uma diretoria comprometida,
de um conselho fiscal atuante e assesso-
rias contábil e jurídica competentes, ga-
rante o diretor financeiro do Seagro, en-
genheiro agrônomo Osmarino Ghizoni.

AAAA
Assembleia Geral aprova Prestação de Contas e Plano Anual de Trabalho para 2010

Dia 8 de março: Dia da Mulher
Um dia muito especial para comemorar as

conquistas, denunciar as diversas formas de
violência contra as mulheres e também eviden-
ciar a força feminina das engenheiras agrôno-
mas e agricultoras rurais junto aos familiares,
comunidade e no desenvolvimento agropecuá-
rio do Estado. Espaço conquistado com muita
luta, garra e empenho.

O Seagro parabeniza as mulheres que con-
duzem suas famílias, comunidades e movimen-
tos sociais rumo a um futuro profissional mais
promissor, a uma sociedade igualitária e a um
mundo de plena cidadania.

DIRETORIA REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS

• César Rodolfo Seibt
DIRETORIA REGIONAL DE CAMPOS NOVOS

• Evandro José Gonçalves
DIRETORIA REGIONAL DE ITAJAÍ

• Everton Gesser Della Giustina
DIRETORIA REGIONAL DE CHAPECÓ

• Ivan Carlos Chiapinotto
DIRETORIA REGIONAL DE CONCÓRDIA

• Felipe Penter 

DIRETORIA REGIONAL DE RIO DO SUL

• Luiz Fernando Burigo Coan
• Francisco Olmar G. de Menezes Junior
DIRETORIA REGIONAL DE VIDEIRA

• Nelson Pires Feldberg
• João Peterson Pereira Gardin
DIRETORIA REGIONAL DE CURITIBANOS

• Elias Miguel Titton 
• Elpidio Teodoro do Nascimento 
• Ciro Novelo 

Seagro entrega o 1º Prêmio
“Líder da Turma de Agronomia”

A T I V O

CIRCULANTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.265,35 
Caixa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,57 
Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.442,94 
Aplicação Liquidez Imediata  . . . . . 345.614,98 
Adiantamentos Diversos . . . . . . . . 13.407,91 
Despesas Antecipadas  . . . . . . . . . 746,95 

IMOBILIZADO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.984,57 
Bens Imóveis  . . . . . . . . . . . . . . . . 81.184,26 
Bens Móveis  . . . . . . . . . . . . . . . . 80.423,38 
Outras Imobilizações  . . . . . . . . . . 10.248,33 
Deprec. Acumulada  . . . . . . . . . . . (101.871,40)

TOTAL DO ATIVO  . . . . . . . . . . . . . . . 442.249,92 

P A S S I V O

CIRCULANTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.121,57 
Fornecedores  . . . . . . . . . . . . . . . . 89,40 
Outros Credores  . . . . . . . . . . . . . . 771,19 
Obrigações Trabalhistas  . . . . . . . . 8.925,98 
Obrigações Sociais  . . . . . . . . . . . 1.308,98 
Obrigações Tributárias  . . . . . . . . . 26,02 

PATRIMÔNIO SOCIAL  . . . . . . . . . . . 431.128,35 
Superávit Acumulado  . . . . . . . . . . 329.477,91 
Superávit / Déficit do Período  . . . . 118.890,91 
Reserva Reavaliação  . . . . . . . . . . (73.668,76)
Resultado Transf. P/ Ativo Permanente 56.428,29 

TOTAL DO PASSIVO . . . . . . . . . . . . . 442.249,92

Jorge Dotti Cesa
Presidente

Meire Cristina Bortoli de Macedo Soares
CRC/SC 20.609/0-3 
CPF 894.507.609-34 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO/09

Florianópolis, 30 de Novembro de 2009

Boas vindas aos novos sócios 
Associados entre Outubro/09 a Fevereiro/10

Hora de novas lutas e novas conquistas!

Agendas e Calendários 
Os engenheiros agrônomos associados do

Seagro que ainda não receberam as agendas e
calendários de 2010, devem procurar junto a
sua diretoria regional ou na sede do Seagro.

O Seagro entregou pela primeira vez o troféu "Líder da Turma de
Agronomia", dentro da proposta de buscar aproximação com os futuros
profissionais junto aos cursos de Agronomia em todo o estado. O formando
da Unoesc/Campus Xanxerê, Antônio Marcos Franciscon, foi escolhido pelos
colegas e recebeu o prêmio na solenidade de formatura em dezembro/09.

Também é objetivo do Seagro divulgar a categoria de Sócio Júnior, estu-
dante que se associa durante a última fase de universidade e fica isento da contribuição
social até os primeiros seis meses após a formatura. Desta primeira turma, 17 formandos
aderiram à categoria Sócio Júnior.
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o conceder aumento de
100% de gratificação para
especialização, mestrado e
doutorado, passando dos 5,
10 e 15% para 10, 20 e

30%, respectivamente, a Epagri reco-
nhece e assume a necessidade de
uma recomposição salarial da cate-
goria reivindicado pelo Seagro desde
a Campanha Salarial de 2007.  

Bondade do Governo? Nada disso.
É que os profissionais qualificados
das empresas públicas, com salários
defasados e com perdas acumuladas,
estão sendo requisitados por outras
empresas, inclusive fora do Estado. A
partir de agora, o Seagro pretende
intensificar as reivindicações no sen-
tido de reajustar a tabela salarial,
beneficiando todos os profissionais.
Também está buscando formas e
caminhos viáveis para reivindicar
que o benefício conquistado seja es-
tendido a outros colegas, inclusive
da Cidasc. 

A diretoria do Seagro considera o
aumento da gratificação um avanço
importante, mas para que todos os
profissionais sejam beneficiados com
um salário justo, é preciso lutar pela
implantação efetiva do PCS - Plano
de Cargos e Salários, que contemple
carreira específica para área fim, cor-
reção da tabela salarial e avaliação
de 1% por mérito, tanto na Epagri
como na Cidasc.

Dirigentes discutem a implantação do PCS durante o CD e Seminário de Formação, em 10 de dezembro 

GOVERNO SE NEGA A
CUMPRIR ACT 2009-10

As cláusulas do ACT que previam a
negociação ainda em novembro/09 do
reajuste no auxílio alimentação e apli-
cação da promoção horizontal de 1%
por merecimento, não foram cumpridas
pelo Governo. Se não for implantado o
processo de avaliação, o Governo terá
que repassar de forma linear esses 1%
calculado sobre a folha de fevereiro a
ser pago em abril/10, conforme esta-
belece o PCS em vigência.

GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS
O Tribunal de Contas do Estado de-

terminou a suspensão da gratificação
de férias aos funcionários da Epagri. O
Seagro já providenciou junto à asses-
soria jurídica para impetrar ação na
justiça exigindo que a Epagri volte a
pagar a gratificação de férias no valor
de 25%, já que a mesma deixou de ser
paga a partir da folha de fevereiro des-
te ano, conforme comunicado da em-
presa. “Estamos tomando todas as me-
didas possíveis para reverter essa situ-
ação o mais rápido possível, inclusive
com o pagamento retroativo aos que
foram atingidos pelo corte que causou
surpresa e indignação a todos”, ressal-
ta o presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa.

A gratificação foi conquistada pelo
Seagro no Acordo Coletivo em 1986 e,
posteriormente, passou a fazer parte
do Manual de Normas e Procedimentos
de Administração de Pessoal da Epagri.

1ª REUNIÃO DO NOVO CD
O Conselho Deliberativo do Seagro

se reúne em 9 e 10 de março/10, para
elaborar a pré-pauta da Campanha Sa-
larial 2010 e 2011. Na ocasião, será
realizado seminário sobre a conjuntura
e cenários para embasar as reivindica-
ções. É importante que os diretores re-
gionais busquem junto as suas bases
subsídios para montar a pré-pauta de
reivindicações das empresas privadas e
públicas. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Os engenheiros agrônomos, sindi-
calizados ou não, que recolheram a
Contribuição Sindical de 2010 em no-
me do Seagro, conforme legislação Fe-
deral (Art. 578 a 610 da CL), devem
apresentar a guia paga ao departamen-
to de Recursos humanos da empresa.
Caso contrário, a empresa descontará
um dia de trabalho de seu salário.

O valor dessa Contribuição - mais
conhecida como Imposto Sindical - é
definido em Assembleia Geral e equi-
vale a um 1/30 do Salário Mínimo Pro-
fissional (8,5 salários mínimos vigente
no país). O valor tem o seguinte desti-
no: 60% para o Sindicato, 15% para a
Federação, 10% ao Ministério do Tra-
balho e Emprego, 10% para as Centrais
Sindicais e 5% para a Confederação.

Além da Contribuição Sindical, a
legislação brasileira prevê outras duas
fontes de receita aos sindicatos: Con-
tribuição Social, paga pelos associados
como mensalidade ou anuidade; e
Contribuição Assistencial, recolhida
por ocasião da assinatura do ACT
(associados são isentos dessa última).
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Gratificação por titulação
da Epagri é conquista do Seagro

Precisamos agora
buscar a criação da

carreira específica dos
profissionais e a

correção da tabela
salarial a partir do SMP,
tanto na Epagri como

na Cidasc

Na Campanha Salarial de 2008, os enge-
nheiros agrônomos exigiram e conseguiram
a garantia da revisão do PCS, já que o que
está em vigência ignora a devida valorização
da categoria que atua na área fim das em-
presas públicas: a pesquisa, extensão rural e
a defesa sanitária, conjunto de atividades
que garantem a excelência da produção e do
modelo agrícola catarinense. 

Para atingir os resultados esperados, os
profissionais devem se manter atentos, bem
informadas e procurar debater o tema diari-
amente no ambiente de trabalho. Além dis-
so, o Seagro considera que toda a direção da
Epagri deveria assumir o PCS como priorida-
de e se envolver com o processo. "Não é
mais admissível que profissionais altamente
qualificados continuem com salários achata-
dos e sem expectativas de uma carreira com-
patível com o mercado de trabalho", desta-
ca o presidente do Seagro, engenheiro agrô-
nomo Jorge Dotti Cesa.

NOVA COMISSÃO PARITÁRIA - Na reu-
nião de 16 de dezembro/09, os sindicatos
participaram de uma reunião para discutir os
novos encaminhamentos do PCS, já que se
encerrava a portaria da comissão paritária
de 2009. Na ocasião, o Seagro defendeu que
a comissão de 2010 deveria ter apenas qua-
tro membros com direito a voto (dois repre-

sentantes dos sindicatos e dois da empresa).
A Epagri acabou optando por oito membros:
quatro sindicatos e quatro da empresa. 

O Seagro entendeu que foi acatada par-
cialmente a reivindicação da categoria de
reduzir o número dos componentes da co-
missão. "Foi uma conquista, pois reduziu de
16 para oito membros. Desde o início defen-
demos uma comissão mais enxuta e qualifi-
cada para que realmente se avance na pro-
posição de um novo PCS que possa atender
à missão e objetivos da Epagri", destaca
Jorge Dotti. 

A comissão da maneira que atualmente
está constituída tem melhores condições de
avançar na elaboração de uma proposta de
PCS que realmente acene com a possibili-
dade de uma gestão mais eficaz da empresa,
acredita o representante do Seagro na Co-
missão Paritária, engenheiro agrônomo E-
duardo Piazera. “Além de, logicamente, ofer-
ecer aos funcionários uma visão clara das
perspectivas de avanço funcional para os
trabalhadores. No entanto, a construção de
um plano de carreira não é algo simples e
exige conhecimentos profundos e especia-
lizados nas áreas de gestão de pessoal. No
mundo acadêmico essa é uma área de co-
nhecimento que teve significativos avanços
nos últimos tempos”, conclui Piazera. 

Implantação do PCS exige muita mobilização

Seagro se associa na luta em defesa do Ciram 
O Governo apresentou na Assembleia

Legislativa para ser votado no afogadilho
do recesso e das festas de final de ano,
um Projeto de Lei Complementar (PLC)
que cria o Instituto de Meteorologia de
Santa Catarina, que deveria se chamar
Climesc, com o argumento de ampliar o
trabalho de prevenção de desastres cli-
máticos. 

No entanto, no conjunto do projeto
pretende doar os equipamentos e veícu-
los pertencentes ao Ciram/Epagri a pre-
tensa Fundação, que absorveria todos os
serviços que hoje são realizados com ex-
celência pelo Ciram - Centro de Informa-
ções de Recursos Ambientais e de Hidro-
meteorologia de Santa Catarina. 

E mais, pretende disponibilizar fun-
cionários de outros órgãos e entidades do
Governo, bem como de empresas públicas

e sociedades de economia mista para a-
tuarem junto à Fundação. Ou seja, uma
clara manobra para criar mais uma dezena
de cargos políticos. 

Felizmente, funcionários e lideranças
conseguiram barrar o acordo de liderança
para que o projeto não fosse direto para
votação em regime de urgência, como
pretendia o Governo. Assim, o projeto
volta a tramitar e deverá ser votado em
março/10.

O Seagro é contra essa proposta e se
associa a Faper (Federação das Associa-
ções dos Funcionários da Pesquisa e Ex-
tensão Rural) e lideranças que defendem
a retirada do projeto da Assembleia, con-
forme o “Manifesto pelo fortalecimento
da Epagri” (veja no www.seagro-sc.org.br). 

"É importante ficarmos alertas e aten-
tos quanto aos reais interesses da criação

de mais uma instituição pública. Ou a
quem vai beneficiar, já que vai oferecer
serviços que a sociedade já dispõe, com
os equipamentos, profissionais e dados
adquiridos em décadas de estudos ambi-
entais e de clima pelo Ciram/Epagri",
questiona o presidente Jorge Dotti Cesa.

“É preciso sim, reforçar a estrutura
existente, fortalecer ainda mais a estru-
tura física e de pessoal, não somente do
Ciram como também de outras unidades
da Epagri. Não é dividindo o pouco que
existe que as dificuldades serão sanadas.
É hora de somar esforços, mobilizar os
profissionais e buscar o apoio das lide-
ranças de cada região para retirar a pro-
posta de criar uma fundação às custas da
Epagri e permitir que o Ciram continue
sendo referência nacional na sua área de
atuação”, conclui Dotti Cesa.
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uma eleição em que o voto não era
obrigatório e com chapa única,
60% dos associados aptos a votar
compareceram nas urnas para ele-
ger com 95% de aprovação a chapa
"História, Lutas e Novas Conquis-

tas", em 09 de novembro. Esse resultado foi
considerado um claro sinal de mobilização e
aprovação da gestão anterior em todas as re-
gionais do Estado. 

A nova diretoria, formada por 89 profis-
sionais, tem entre seus integrantes 52% de
renovação e recorde em participação de mu-
lheres. É a experiência de quem já vinha
atuando na direção da entidade aliada com
novos integrantes. 

Hoje, o Seagro representa mais de cinco
mil engenheiros agrônomos de Santa Catari-
na. Profissionais que têm papel fundamental
em toda a cadeia produtiva da agropecuária,
setor com participação expressiva na econo-
mia catarinense. São responsáveis, entre ou-

tros, pela pesquisa agropecuária, assistência
técnica e extensão rural e pela defesa sani-
tária vegetal, que projetam o modelo agrí-
cola catarinense no cenário nacional e in-
ternacional.

Conselheiros do Seagro 
Paralelo as eleições da nova diretoria, os

profissionais também escolheram dois novos
conselheiros e respectivos suplentes para
representar o Seagro junto a Câmara Espe-
cializada de Agronomia no Crea-SC.

Em mais uma disputa democrática que
comprovou a valorização e participação da
categoria, foram eleitos os colegas da cha-
pa 3 com 272 votos, de Fernando C. Dries-
sen e João Luiz Goulart Nunes, e da chapa 2
que obteve 233 votos, de Reginaldo Ghel-
lere Edilene Steinwandter. A chapa 1, dos
colegas César Augusto Lodi e Adriana Toma-
zi Alves, conquistou 218 votos.

A diretoria do Seagro parabeniza os cole-
gas pela determinação em participar do
pleito. Também agradece o apoio dos dire-
tores regionais e a participação de todos os
associados neste importante processo de-
mocrátivo. 

Por outro lado, lamenta profundamente a
decisão do Confea de retirar as duas vagas
do Seagro junto ao Crea-SC, impossibilitan-
do os eleitos de tomarem posse. O Seagro já
ingressou na justiça para reaver essas vagas.
(Veja matéria na página ao lado).

Confira o resultado da votação por
regional no site www.seagro-sc.org.br/

clima de integração, confra-
ternização e união predomi-
naram na solenidade de posse
da nova diretoria do Seagro,
em 10 de dezembro/09. Asso-

ciados, autoridades, dirigentes de em-
presas, lideranças sindicais de todo o
Estado lotaram o centro de eventos da
Fiesc para prestigiar esse importante
momento de renovação.

Com 95% de aprovação, os compo-
nentes da chapa História, Lutas e No-
vas Conquistas assumiram com o com-
promisso de aperfeiçoar o trabalho do
Seagro e procurar avançar nas priori-
dades da categoria. Em contrapartida,
convocam a participação dos colegas
para manter a categoria mobilizada e
atuante nas diretorias regionais, asso-
ciações, locais de trabalho e junto à
sociedade.

Em seu discurso, o presidente ree-
leito, Jorge Dotti, falou sobre o desa-
fio de resgatar a valorização do espaço
rural e a preocupação sobre o processo
crescente de exclusão sócio-econômica
da agricultura familiar que representa
mais de 90% dos estabelecimentos ru-
rais do estado. "Preocupa-nos a falta
de uma prioridade absoluta do poder
público para com essa gente. Nós, en-
genheiros agrônomos, não podemos
cruzar os braços. Precisamos nos posi-
cionar continuamente e agir para obter
maior atenção e políticas públicas do
estado para este setor".

Ressaltou a posição do Seagro de
nunca se omitir sobre os grandes pro-
blemas estaduais e nacionais, inde-
pendente de quem estivesse no gover-
no. "Foi diária a nossa preocupação na
defesa dos nossos direitos, na valori-
zação e atualização profissional, na
melhoria salarial, nas condições de
trabalho, na representatividade políti-
ca da categoria. Buscamos sem trégua
a defesa e o fortalecimento do serviço
público agrícola e assim criarmos ins-
trumentos para fortalecer o nosso pe-
queno agricultor", complementou.

Dotti Cesa destacou o trabalho da
diretoria executiva e dos diretores re-

gionais na condução das campanhas
salariais, onde aproveitou o momento
para cobrar do Governo a defasagem
salarial de quase 50%, dos quais 25%
só no período do Governador Luiz
Henrique, e a reformulação do Plano
de Carreira.

Parcerias
O presidente eleito destacou a parce-
ria com o Crea-SC, fundamental para a
realização de 77 eventos de capacita-
ção e atualização profissional, numa
média de mais de 25 eventos por ano,
desde 2007. 

Ressaltou também a participação
da Aeasc e da Uneagro na trajetória do
Seagro, bem como a importância de
intensificar e fortalecer a atuação jun-
to a Fisenge - Federação Interestadual
de Engenheiros. "Ocupamos uma vaga
na diretoria executiva e conseguimos
realizar em Florianópolis, a maior edi-
ção do Congresso da Federação, o 8º
Consenge. Através da Fisenge nossos
anseios mais amplos de uma engenha-
ria mais presente e mais valorizada, de
uma sociedade mais justa, sem fome e
sem discriminações, tornam-se lutas
nacionais", concluiu Dotti Cesa.

“A Fisenge tem muita satisfação e
orgulho de ter o Seagro como filiado
porque seus profissionais contribuem
efetivamente em todos os trabalhos da
Federação. Eu acredito firmemente que
a melhor história que o Seagro pode
ter ainda está sendo escrita por esta
diretoria”, afirmou o diretor da Fisen-
ge, engenheiro Raul Otávio Pereira, re-
presentando o presidente engenheiro
agrônomo Carlos Roberto Bittencourt. 

O presidente do Crea-SC, engenhei-
ro agrônomo Raul Zucatto, destacou a
posição forte e atuante dos engenhei-
ros agrônomos que sempre defende-
ram a agricultura catarinense e os in-
teresses da categoria. ”Reafirmo nosso
compromisso com a categoria e no
fortalecimento do PEC para a capacita-
ção dos profissionais”, disse Zucatto.

Nova diretoria do Seagro toma posse

Apuração dos votos pela Comissão Eleitoral:
Salomão Koerich, Milton Breda, Valmor Dall’Agnoll

e Leonel Ferreira Junior

“Estaremos na luta e na defesa dos interesses maiores do
familiar, do desenvolvimento rural sustentável, das emp

dos profissionais”, afirmou o p

OOOO
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A chapa “História, Lutas e Novas
Conquistas” obteve 95% de aprovação

O engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa foi reconduzido a
presidência do Seagro-SC, gestão 2009-1012.

Jorge Dotti é graduado pela UFRGS/1980, com
especialização em cooperativismo e em administração.
Atuou nas mais diversas funções municipais e regionais
como extensionista da Acaresc/Epagri desde 1981, nas
regiões de Lages e em São Joaquim. Foi extensionista
local, coordenador regional de fruticultura, agente

técnico de desenvolvimento e Secretário Executivo
Regional do Microbacias 2. No Crea-SC foi

conselheiro suplente por três gestões. 
Sócio fundador do Seagro, foi diretor
regional em São Joaquim por
quatro mandatos e diretor de
Comunicação e Imprensa na
diretoria executiva.



5Florianópolis, Janeiro e Fevereiro de 2010 Jornal do Seagro - Nº 115

os engenheiros agrônomos, do apoio ao setor da agricultura
presas públicas, da integração e da consciência classista
residente reeleito Jorge Dotti Cesa

Diretoria do Seagro - 2009-2012: Hugo José Hermes, Paulo Francisco da Silva, Vlademir Gazoni, Jorge
Dotti Cesa, Germano Fuchs, Eduardo Medeiros Piazera e Roberto Abati. (Além de Osmarino Ghizoni)

Diretoras e associadas: Eng. Agrônomas Fabiane dos Santos, Edilene Steinwandter,
Adriana Tomazi Alves, Lúcia S. da Silva, Cassiele Mendes Blay e Rosilda Feltrin

Diogenes Y Castro (Uneagro), Joaozinho Althoff (Fetaesc), Raul Otávio Pereira (Fisenge), Francisco Powel
Van de Casteele (MAPA/SC), Jorge Dotti Cesa (Seagro), Luiz Ademir Hessmann (Epagri), Ari Neumann

(Secretaria da Agricultura), Raul Zucatto (Crea-SC), José Padilha (Fecoagro) e Valmor Dall'agnol (Aeasc)

scolher através de eleições dire-
tas, aliado ao trabalho sério e
dedicado que os conselheiros
representantes do Seagro vêm
realizando ao longo dos anos

junto a Ceagro - Câmara Especializada
de Agronomia do Crea-SC, têm refleti-
do na categoria e adquirido respeitabi-
lidade no Conselho. 

Em novembro/09, três chapas con-
correram para preencher as duas vagas
do Seagro que venciam mandato. 

O processo eleitoral gerou exausti-
vo trabalho e muita dedicação dos en-
volvidos. O que não estava previsto é
que após a apuração dos votos, o Sea-
gro receberia a comunicação de que a
Comissão do Confea responsável pela
homologação da renovação do terço,
votaria em reduzir a representação do
Seagro e de outras entidades de Santa
Catarina. Ou seja, os conselheiros elei-
tos do Seagro não poderiam tomar
posse junto ao Crea.

A notícia causou indignação dos
profissionais que se mobilizaram para
procurar reverter a decisão. Para isso,
o presidente do Crea-SC, Raul Zucatto,
e o assessor jurídico do Conselho, Lin-
coln de Paula, acompanhados pelos di-
retores do Seagro, Jorge Dotti Cesa,
Eduardo Piazera, Germano Fuchs, se
deslocaram até Brasília para participar
no Plenário do Confea, de 16 a 18 de
dezembro, onde conseguiram reverter

a decisão da Comissão e manter as va-
gas no Seagro (11x10 votos).

No entanto, a comemoração da
suada vitória durou pouco. Uma atitu-
de absurda e monocrática do presiden-
te do Confea, engenheiro civil Marco
Túlio de Mello, suspendeu a decisão do
Plenário no último dia do ano (nº. AD
482/09). Em outras palavras, tornou
nula a decisão favorável ao Seagro e
jogou a decisão para o Plenário de ja-
neiro/10. 

Esse presente de final de ano provo-
cou uma ação judicial impetrada pelo
Crea-SC e o início de um desgaste mui-
to grande no ótimo relacionamento que
havia entre as entidades catarinenses e
o Confea. Em janeiro, lamentavelmen-
te, a juíza designada para avaliar o ca-
so não concedeu a liminar ao Crea-SC,
postergando a decisão para após aná-
lise do mérito.

Após muitas reuniões com os diri-
gentes do Seagro com o Crea-SC, deci-
diu-se aguardar a decisão do Plenário
do Confea de 27 a 29 de janeiro/10.
Infelizmente, os conselheiros do já re-
novado Plenário votaram a favor da
portaria do presidente Marcos Túlio.

Como não conseguiu reverter a po-
sição do Confea apesar de todos os es-
forços dispendidos, o Crea-SC resolveu
dar posse dos novos conselheiros en-
quanto aguarda o resultado da justiça. 

Presidente do Confea elimina
vagas de conselheiros do Seagro 
A entidade mais representativa dos engenheiros

agrônomos ficou com apenas uma cadeira
na Câmara de Agronomia

EEEE

Ao Seagro não restou opção se não
ingressar com pedido de mandato de
segurança contra o Crea-SC e o Confea
para reaver as vagas. Ao mesmo tem-
po, a categoria questiona quais as in-
fluências ou questões políticas moti-
varam o presidente Marco Túlio de Mel-
lo em se empenhar pessoalmente para
eliminar as vagas da maior entidade
representativa dos engenheiros agrô-
nomos de Santa Catarina. 

Segundo o presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Ce-
sa, o corte não agrada ninguém.
“Mas, cortar vagas da entidade que
representa mais de cinco mil profis-
sionais caracteriza uma desconsidera-
ção com a categoria e toda a história
de 26 anos. O Seagro é uma entidade
viva que traz discussões importantes
e que valoriza a Câmara de Agrono-
mia”, ressalta Dotti Cesa.

Para o ex-coordenador da Câmara
de Agronomia e atual 2º vice-presi-
dente do Crea-SC, engenheiro agrôno-
mo Edélcio Paulo Bonato, será uma
grande perda à Ceagro. “Isso porque,
tradicionalmente, os conselheiros in-
dicados pelo Seagro assumem a fun-
ção com conhecimento e capacidade
de discernimento suficiente para as-
segurar desempenho qualificado des-

de o início, devido ao envolvimento
com as questões sindicais e o estreito
contato com os colegas associados
que os caracterizam. Some-se a isso o
fato de que a entidade mais represen-
tativa dos engenheiros agrônomos do
Estado ficaria com somente uma cadei-
ra na Câmara, o que nos parece uma
incoerência”, questiona Bonato.

Nesses 26 anos, o Seagro é reco-
nhecido pelos profissionais do Crea co-
mo uma das entidades mais partici-
pantes e democráticas. Com a efetiva
participação dos conselheiros do Sin-
dicato foram realizados importantes
avanços para a categoria. Entre elas, a
publicação do Manual de Fiscalização
que, inclusive, serviu de base para
criar o Manual Nacional; a homologa-
ção da Tabela de Honorários, elaborada
pelo Seagro; o trabalho da Matriz do
Conhecimento para implantar a Reso-
lução 1010 que define as atribuições
dos engenheiros agrônomos, entre
outros.

Além disso, conselheiros do Seagro
foram eleitos sucessivamente como
coordenadores estaduais e nacional na
Câmara de Agronomia, também como
secretários, tesoureiros, vice-presiden-
te e presidente do Conselho.

Incoerência
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atual código florestal Brasileiro,
lei federal nº 4.771 de 15 de se-
tembro de 1965, mais 16.453
atos regulam a questão. Estabe-
lecem as regras de uso, preserva-

ção e conservação de florestas e de outras
formas de vegetação natural, tendo duas
referencias centrais: a Reserva legal e as
Áreas de Preservação Permanente (APP).

É preciso urgentemente nos situar nes-
se contexto, para que a sociedade sob o
pretexto de uma ou de outra interpretação
incline-se de forma ideológica ou sob in-
teresses obscuros, radicalize posições que
virão, sem sombra de dúvidas, piorar a de-
gradação já avançada do nosso ambiente
natural ou promover gargalos intranspo-

níveis para o nosso já sofrido produtor
rural.

Já não é mais possível ficarmos nas
reminiscências dos anos 60 e 70, leia-se,
vanguardista professor Lutzenberg, de no-
vos cenários, de novas expressões agrega-
das ao nosso dia a dia: Rio 92, sustenta-
bilidade, aquecimento global, seqüestro
de carbono, efeito estufa, Agenda 21,
mercado global de crédito de carbono.

Em que pese a sua complexidade e im-
portância, é preciso urgentemente nos
preocupar em formar uma nova identidade
neste novo tempo, é sabido, depende a
nossa sobrevivência.  

Todavia, é necessário termos o equilí-
brio e a sensatez de buscarmos a compre-

ensão de conciliar o que é preciso concili-
ar, para que possamos pensar e fazer de
forma ecologicamente correta, econômica
e socialmente justa.

Não é municiando-se orquestrada-
mente por meio de conceitos, normas e le-
gislações que na maioria das vezes sobre-
põe-se aos ditames da constituição fede-
ral, na utópica defesa de intransigentes
ambientalistas que se proclamam donos
da verdade e do conhecimento, da mesma
forma, que posições contrárias à preserva-
ção ambiental, caracterizariam certamente
alguém fora de suas faculdades mentais.

Todavia, não podemos descuidar do
que de mais sagrado nos representa em
forma de vida: O alimento.

Para que a mesa de todos os brasileiros
e de todos catarinenses seja farta. Segun-
do o que muitos ilustres humanistas já
falaram, sem comida não existe justiça so-
cial, devemos olhar com maior compro-
misso e responsabilidade e as formas de
conciliar a produção e a preservação.

A sobrevivência das futuras gerações, a
preservação do meio ambiente e da biodi-
versidade, o compromisso do resgate de
dívidas sociais e econômicas, exige nesse
tempo, equilíbrio.

Engenheiros agrônomos, para mudar-
mos precisamos CONHECER E PARTICIPAR.   

Eng. Agrônomo Ademar Paulo Simon
Vice-Presidente da Aeasc

maioria dos coordenadores dos
núcleos regionais e alguns cola-
boradores com representativi-
dade de quase todas as regiões
do Estado participou do Encontro

de Coordenadores da Uneagro, em Campos
Novos, entre 05 e 06 de novembro/09. 

Na ocasião, foram relatadas as princi-
pais atividades desenvolvidas em 2009,
dando ênfase ao novo portal da Uneagro
(www.uneagro@com.br) que está com
nova roupagem e com mais opções de
consultas.

Também foi discutida a possível crise
de trabalho com o encerramento do proje-
to Microbacias 2, busca de novos horizon-
tes no mercado de trabalho e o futuro dos

cooperados que não permanecerem em
trabalhos contratados pela Cooperativa,
entre outros.

“Um dos pontos básicos foi a decisão
de nos colocar em frente de batalha fo-
mentando na área rural, que sejam consti-
tuídas cooperativas ou instituições que
possam de uma forma ou de outra retribuir
com contratações de nossos serviços téc-
nicos. Também, decidiu-se pela busca de
apoio político para que, junto ao Governo
do Estado, se consiga a manutenção da
cooperativa na execução do Projeto Santa
Catarina Rural”, ressalta o presidente da
Uneagro, engenheiro agrônomo Diogenes
Eleyson Y Castro.

Entre 12 e 13 de novembro,
em Florianópolis, 22 partici-
pantes tiveram a oportunidade
de obter conhecimentos atual-
izados sobre a legislação ambi-
ental estadual e federal e aver-
bação da área de reserva legal.
Temas considerados impor-
tantes e em franco debate
neste momento e que poderão
possibilitar abertura de novos
mercados de trabalho. 

O colega cooperado e pre-
sidente do Crea-SC, engenheiro agrônomo Raul Zucatto, prestigiou o evento com a
palestra de abertura onde enfatizou a necessidade da capacitação/atualização dos
profissionais da Uneagro, assim como dos demais vinculados ao sistema Crea. Destacou
a importância do PEC/Crea (Programa de Educação Continuada) que oferece às entidades
vinculadas apoio financeiro para a realização de capacitações. Zucatto fez questão de
lembrar aos participantes a importância que o empenho dos engenheiros agrônomos teve
nas eleições que o conduziram à presidência do Crea-SC, aproveitando a oportunidade
para agradecer enfaticamente nossa colaboração.

Palavra do Presidente

Durante 2009, a Uneagro/SC sempre
procurou estar à disposição de seus
cooperados, através de seus diretores,
conselheiros, coordenadores de núcleos
e funcionários. Falhas existem, mas
procuramos, cada vez mais, o melhor
para nossos cooperados. 

Em 2009, apesar de muitos contra-
tempos com nossos tomadores de servi-
ços, foram poucos os cooperados não
atendidos quando a necessidade bateu
à porta. Com isso, nos sentimos gratifi-
cados, pois nossa preocupação é que os
cooperados estejam sempre em primei-
ro lugar. É claro que nem tudo foi "as

mil maravilhas", mas deu para contor-
nar os problemas. Assim, acreditamos
que cumprimos nossa função e por isso
agradecemos a todos os cooperados
que, de uma forma ou de outra, contri-
buíram com a Uneagro. 

Agradecemos também aos funcioná-
rios, colaboradores, clientes e parcei-
ros, em especial ao Crea-SC, Aeasc e ao
Seagro nas realizações de cursos de ca-
pacitação e pelo espaço recebido neste
jornal para nossas divulgações. A to-
dos, nosso reconhecimento e que 2010
seja muito bom. 

Eng. Agr. Diogenes Eleyson Y Castro
Presidente da Uneagro/SC

A preservação ambiental: é uma ameaça? A produção e o empreendedorismo: são ameaças? 

OOOO

Encontro dos Coordenadores de Núcleos em Campos Novos

Encontro dos Coordenadores
dos Núcleos Regionais

da Uneagro
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Curso de Averbação de Área de Reserva Legal
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Legislação Ambiental - A mudança

Palestra do presidente do Crea-SC, Eng. Agr. Raul Zucatto



Entre março a maio, o Crea-SC vai rea-
lizar oito encontros macrorregionais pre-
paratórios para o 10º CEP – Congresso Es-
tadual de Profissionais que acontece nos
dias 21 e 22 de maio, em Florianópolis.

Os encontros são abertos a todos os
profissionais, onde serão eleitos os dele-
gados e aprovadas as propostas para o 10º
CEP, coordenado pelo engenheiro Carlos
Alberto Xavier (Kita). O Congresso anteci-
pa o 7º CNP - Congresso Nacional de Pro-
fissionais que acontece em Cuiabá/MT,
entre 25 a 28 de agosto/10, com o tema
central “Construindo uma Agenda Estra-
tégica para o Sistema Profissional: desa-
fios, oportunidades e visão de futuro”. 

O diretor secretário do Seagro, Eduardo
Medeiros Piazera, coordenador estadual
adjunto da comissão organizadora do 10º
CEP e coordenador estadual do Projeto
Pensar o Brasil do Confea, salienta a im-
portância de acessarem o site www.crea-
sc.org.br onde estão disponíveis os textos
referenciais motivadores para enriquecer
os debates.  

CÂMARA DE AGRONOMIA
INFORME

Ceagro encerra 2009
com resultados positivos

m 11 de dezembro a Ceagro - Câ-
mara Especializada de Agronomia
do Crea-SC realizou sua última reu-
nião ordinária, encerrando os tra-
balhos de 2009. 

No período, foram discutidos vários as-
suntos de relevância para a categoria, co-
mo: sombreamentos com outras formações
profissionais; atuação de engenheiros am-
bientais e biólogos na área da Agronomia;
discussões conjuntas com a fiscalização
visando o aprimoramento da atuação dos
fiscais; comercialização e uso de agrotóxi-
cos; reflorestamento; Projeto de Lei 2.824
que exclui os engenheiros agrônomos da
área da Zootecnia; termos de cooperação
com Epagri e Cidasc; crédito rural; ARTs;
georreferenciamento; reserva legal; apro-
ximação da Câmara com os profissionais
da categoria, instituições de ensino e en-
tidades de classe, além da análise de pro-
cessos e consultas.

Muitos desses temas não se encerra-
ram, já que são discussões permanentes,
todavia, receberam encaminhamentos pa-
ra a continuidade em 2010.

Para o coordenador, engenheiro agrô-
nomo Edélcio Paulo Bonato, 2009 foi um
ano de muito trabalho, mas que pode ser
avaliado como um dos mais produtivos dos
últimos tempos e que permitiu consolidar
a Ceagro como uma referência voltada pa-
ra o atendimento das demandas de inte-
resse dos profissionais.

Com a indicação de conselheiros bem

distribuída, representando as diversas re-
giões do estado e as principais áreas (pes-
quisa agropecuária, ensino, extensão ru-
ral, prestação de serviços, iniciativa priva-
da, etc.), um processo interessante se in-
tensificou recentemente: a Câmara passou
a ter maior facilidade na análise das maté-
rias inerentes aos respectivos campos de
atuação, revertendo-se em benefícios para
o trabalho.

“No entanto, é necessário destacar que
face à amplitude que envolve a Agrono-
mia, muito trabalho se tem pela frente.
Com a dedicação dos conselheiros e a con-
tribuição permanente dos profissionais é
que se conseguirá melhorar cada vez mais
a atuação da Câmara. O que já vem ocor-
rendo de forma evidente nos dias atuais”,
enfatiza Bonato, que está deixando a co-
ordenação da Ceagro.

Após vencer seu segundo mandato, Bo-
nato afirma que o período à frente da Câ-
mara foi bastante produtivo, especialmen-
te em 2009, em função da colaboração
que recebeu do presidente do Crea-SC, en-
genheiro agrônomo Raul Zucatto, da di-
retoria, departamentos e assessoria técni-
ca da Câmara; das instituições de classe,
destacando-se o Seagro; e de forma espe-
cial de todos os conselheiros, independen-
temente da formação profissional de cada
um. “Tenho certeza de que nos próximos
anos, o trabalho continuará com essa ten-
dência ascedente”, conclui Bonato.

A diretoria regional de Concórdia reali-
zou em 18 de novembro/09, o seminário
de cultivo de peixe tilápia, que teve ampla
repercussão regional em jornais e rádio.
Participaram 160 pessoas, técnicos, enge-
nheiros agrônomos, agricultores e autori-
dades. 

As parcerias com o IFC - Instituto Fe-
deral Catarinense, antiga escola agrotéc-
nica federal de Concórdia, a Cooperativa

de Pescado Pinhal, foram fundamentais
para o sucesso do evento. 

Segundo os diretores regionais do Sea-
gro, Anastácio de Matos e Zemiro Massot-
ti, as participações efetivas do Crea e do
Seagro foram muito importantes porque,
além do conhecimento ofertado aos pro-
fissionais, a sociedade local pode conhe-
cer o trabalho e os efeitos benéficos des-
sas entidades.

Seminário sobre cultivo de
peixe tilápia foi um sucesso
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O Seagro pretende realizar 25 even-
tos de capacitação e aperfeiçoamento
profissional, associativo e sindical a
partir de em 2010, através do PEC/Crea-
SC. As datas ainda estão sendo confir-
madas. Fique atento no site www.sea-
gro-sc.org.br/

Em 2009, foram realizados 22 even-
tos. Destes, 18 através do PEC/Crea,
totalizando 746 participantes. O suces-
so dos eventos resulta do grande es-
forço realizado pelos diretores regionais
do Seagro. 

Por estarem junto as base, levantam

a demanda das necessidades e expecta-
tivas da categoria, buscam instrutores,
viabilizam espaços físicos, cuidam da
divulgação e fornecimento de informa-
ções. Ainda fazem a prestação de con-
tas e relatórios após os eventos. É um
trabalho que representa a imagem e a
atuação do Seagro em todo o estado.

A diretoria do Seagro agradece o
esforço dos dirigentes regionais e desta-
ca o indispensável apoio do Crea-SC, do
presidente Raul Zucatto, sua diretoria,
funcionários e assessores, em especial
ao colega Leonel Ferreira Jr.

Seagro planeja realizar 25 eventos
de capacitação profissional 

As informações desta coluna são de responsabilidade da Câmara Especializada de Agronomia

A nova diretoria do Crea-SC foi eleita na
plenária após o 4° SEC - Seminário Estadual
de Conselheiros, realizado entre 04 e 05 de
fevereiro/10. Na ocasião também foram elei-
tos os coordenadores de câmaras, compostas
as comissões permanentes e temporárias.

O engenheiro agrônomo Álvaro Antonio
Ribas Dourado, representante da Adeac - As-
sociação dos Engenheiros e Arquitetos de
Caçador foi eleito coordenador da Câmara de
Agronomia. Como suplente, assumiu o enge-
nheiro florestal Erwin Hugo Ressel Filho
(FURB).

O 4° SEC teve o objetivo de informar os
profissionais que iniciam o mandato de con-
selheiro neste ano, assim como conscienti-
zar aqueles que já estão no cargo, sobre as
funções que serão desempenhadas e sua im-
portância social. 

Entre suplentes e titulares, 66 novos
conselheiros iniciaram suas atividades no
Plenário do Crea, que tem em sua composi-
ção um total de 89 titulares, representantes
de entidades de classe e instituições de en-
sino de todo o estado.

Nova diretoria do Crea-SC: Eng. Agr. Edélcio P. Bonato (2º Vice-Pres.), Geol. Rodrigo Del O. Sato (1º Tes.), Arq.
Danielle M. Gioppo (1ª Sec.), Eng. Agr. Raul Zucatto (Pres.), Eng. Civil Laércio D.Tabalipa (1º Vice-Pres.), Eng.

Sanit. Mauro L. Lucas (2º Sec.), Eng. Mec. Wilson C. Floriano Junior (2º Tes.)  e o Eng. Eletric. Ralf Ilg (3º Sec.)

Posse da nova diretoria e conselheiros do Crea

Período consolidou a Ceagro como uma referência voltada
para atender as demandas e interesses dos profissionais

Encontros preparatórios para o 10º CEP 

16/03 Mafra

18/03 Joinville

25/03 Blumenau

30/03 Criciúma 

13/04 Lages

15/04 Florianópolis

27/04 Chapecó

29/04 Joaçaba 

DATA LOCAL DATA LOCAL

Engenheiro Agrônomo 
Quando preencher sua ART - Crea-SC, não esqueça de indicar a entidade de classe

que realmente luta, representa e o defende: INDIQUE O SEAGRO - CÓDIGO 21 



Reintegrado ao Serviço Postal em

Em............/............/............                                     RESPONSÁVEL

(  ) Mudou-se   
(  ) Desconhecido       
(  ) Recusado  
(  ) Endereço Insuficiente
(  ) Não Existe nº Indicado

(  ) Falecido
(  ) Ausente
(  ) Não Procurado 

(  ) Fora Perímetro Entrega

IMPRESSO
ESPECIAL

68001217-DR/SC

SEAGRO

CORREIOS
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DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

Crea-SC realizou em 11 de dezembro/09,
solenidade de outorga do Diploma e Meda-
lha do Mérito Catarinense, em Florianópo-
lis. Estiveram presentes os conselheiros e
diretores do Crea, presidentes e represen-

tantes de entidades de classe e convidados. 
A homenagem é oferecida aos profissionais do

Sistema Confea/Crea, entidades de classe, institui-
ções de ensino, empresas públicas e privadas, e per-
sonalidades que se notabilizaram por relevantes a-
ções em prol da engenharia, arquitetura e da agrono-
mia e desenvolvimento sustentável no estado.

Para a Medalha do Mérito Profissional foram ho-
menageados oito profissionais, entre eles os enge-
nheiros agrônomos Sálvio Rodrigues Proença, Ari
Geraldo Neumann e Christóvão Andrade Franco. O
saudoso ex-presidente e fundador do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Ubiratan Latino de Campos, foi ho-
menageado na categoria Livro do Mérito (in-memo-
riam). 

Já o diretor de formação sindical e aperfeiçoa-
mento profissional do Seagro, engenheiro agrônomo
Germano Fuchs, recebeu homenagem representando
os Conselheiros junto ao Crea-SC de final de manda-
to. Germano coordenou a Ceagro - Câmara
Especializada de Agronomia do Crea-SC, foi coorde-
nador nacional das Câmaras de Agronomia, responde
pela matriz do conhecimento da Resolução 1010,
além de tesoureiro do Conselho em 2008 e 2009.

No ano em que a Cidasc comemorou 30 anos de
serviços prestados a população catarinense em torno
da sanidade animal e vegetal, foi indicada pelas
entidades representantes dos engenheiros
agrônomos para receber o Diploma do Mérito Catari-
nense na categoria Empresa Pública. A homenagem
foi entregue ao presidente da Cidasc, Edson Veran. 

Na categoria Instituição de Ensino, receberam
homenagens a Escola Técnica SATC (Criciúma) e a
Funoesc - Fundação Universidade do Oeste de Santa
Catarina (Joaçaba).

Crea-SC homenageia profissionais
com Diploma e Medalha do Mérito

OOOO
Os engenheiros agrônomos homenageados foram indicados pelo Seagro, Aeasc e associações regionais 

Engenheiros agrõnomos presentes na solenidade: Valdir Ávila, Ari Geraldo Neumann, 
Anne-Lore Schroeder, Sálvio Rodrigues Proença, Christóvão Andrade Franco, 

Jorge Dotti Cesa, Fernando Driessen e Raul Zucatto

Eng. Agr. Germano Fuchs
homenageado no final do

mandato de Conselheiro junto
ao Crea-SC

Divulgação Crea-SC

Devido à pressão gerada pelas inúme-
ras entidades representantes dos enge-
nheiros agrônomos, inclusive o Seagro,
além de profissionais e estudantes, o MEC
voltou atrás e vai manter o título de “En-
genheiro Agrônomo” nos diplomas, segun-
do informações do engenheiro agrônomo e
consultor do MEC, Paulo Roberto da Silva.

Na proposta inicial, o MEC havia deno-
minado o curso como Agronomia, passan-
do o título acadêmico para apenas ‘Agrô-
nomo’.

Por outro lado, continua o trabalho na
compilação e avaliação das três mil pro-
postas encaminhadas sobre as nomencla-
turas dos cursos de Engenharia para em
seguida formular o documento que deverá
ser apresentado até o final do primeiro se-
mestre de 2010. A nova classificação dos
cursos de Engenharia proposta pelo MEC
visa padronizar as atuais 234 para 22 no-
menclaturas. 

O projeto 2.824/2008 que proíbe en-
genheiros agrônomos e médicos veteri-
nários de atuarem na zootecnia foi reti-
rado da pauta da Comissão de Agricul-
tura, em 09 de dezembro. O projeto, do
deputado Zequinha Marinho (PMDB/PA),
revoga a alínea "c" do art. 2º, da Lei nº
5.550/1986, que veda o exercício da
profissão de zootecnista aos agrônomos
e veterinários.

Segundo o engenheiro agrônomo e
deputado federal Valdir Colatto (PMDB/
SC), para que nenhuma classe seja pre-
judicada, a matéria precisa ser discutida
primeiro entre as classes para depois tra-
mitar na Câmara dos Deputados. "Essa
matéria precisa ser discutida amplamen-

te dentro das categorias, para fazer uma
redação que inclua os zootecnistas, en-
genheiros agrônomos e médicos veteri-
nários. As categorias precisam se reunir
e trazer sugestões para o Congresso Na-
cional, para nós colocarmos em votação
um projeto mais justo para todos", com-
pletou o deputado, que contou ainda
com o apoio de outros membros da Co-
missão de Agricultura, que também pe-
diram a retirada de pauta. 

Para o Seagro, o sucesso do agrone-
gócio catarinense e brasileiro se deve
em grande parte na atuação em conjun-
to dos profissionais engenheiros agrôno-
mos, médicos veterinários e zootecnis-
tas.

Votação do projeto que proíbe
engenheiros agrônomos de atuar

na zootecnia é adiado

Pressionado, MEC mantém
título de Engenheiro Agrônomo

Epagri e Cidasc preveem
contratar Engenheiros

Agrônomos
O presidente da Epagri, Luiz Hess-

mann, em seu discurso na posse da
nova diretoria do Seagro, represen-
tando o governador Luis Henrique da
Silveira, anunciou a contratação inicial
de 50 engenheiros agrônomos nos pri-
meiros meses de 2010, e outros 100
até o final do ano. Segundo Hessmann,
a contratação deverá atender o proje-
to Microbacias 3, agora chamado de
Programa Santa Catarina Rural, que
deve ter início em junho/10.

Caso essas contratações venham a
se confirmar, estarão em consonância
à reivindicações constantes do Seagro,
que objetivam melhorar a assistência
aos agricultores, as ações de pesquisa
e oxigenando o quadro de engenheiros
agrônomos da Empresa. "Não é mais
possível termos que fazer cada vez
mais com menos profissionais e me-
nores salários nas empresas públicas"
afirma Jorge Dotti.

SC Rural poderá contratar
430 Engenheiros Agrônomos 
O SC Rural - Programa Santa Cata-

rina Rural tem o objetivo de promover
o desenvolvimento rural por meio da
melhoria da competitividade da agri-
cultura familiar e da gestão socioam-
biental das 20 microbacias hidrográfi-
cas. O trabalho será executado em seis
anos, deverá envolver 140 mil famílias
de agricultores e 1.920 famílias de
indígenas. Para isso, serão necessários
430 engenheiros agrônomos. 

PDI da Cidasc teve 567
profissionais inscritos

A implantação do PDA/PDI na Ci-
dasc é uma importante conquista já
que permite aos colegas se aposenta-
rem com dignidade e proporciona
maior segurança aos mais jovens ao
longo de suas carreiras até a aposen-
tadoria.

O Seagro tem cobrado da Cidasc a
reposição dos colegas que estão sain-
do no PDI, conforme previsto nas nor-
mas do programa, como também au-
mentar o número de engenheiros a-
grônomos para fazer frente a crescente
demanda de atividades e de novos
convênios com o Ministério da Agri-
cultura, sob pena de o estado colocar
em risco a sanidade vegetal e a quali-
dade dos alimentos catarinense.  

O PDI - Plano de Demissão Incen-
tivada da Cidasc teve 567 profissionais
inscritos. Desses, 64 são engenheiros
agrônomos. Segundo a Empresa, até
dezembro/09 foram contratados 12
colegas e está previsto contratar mais
35 profissionais  aprovados no último
concurso público que vence em ju-
lho/10. Existe também a possibilidade
do Governo aprovar a realização de um
novo concurso público, que já foi so-
licitado.

Eng. Agrônomo
Ari Neumann

homenageado com
Medalha Mérito

Eng. Agr. Christóvão
Andrade Franco

homenageado com
Medalha Mérito


