
Campanha Salarial nas empre-
sas públicas continua enrolada
junto ao Governo e caminhando
para mobilizações e paralisa-
ções em todo o estado. Após

quase três meses de negociações, o Acor-
do ainda depende da decisão do CFP
(Conselho de Política Financeira) de a-
provar as cláusulas prioritárias do grupo
que representa áreas fim e estratégicas
na Epagri e da Cidasc.

Na rodada de negociação de 28 de

maio, o Secretário da Agricultura João
Rodrigues solicitou uma nova redação
das principais cláusulas se comprome-
tendo negociar pessoalmente com o CPF.
Só que na reunião de 18 de junho, in-
formou que o CPF negou a redação cons-
truída pela comissão de negociação

sobre a implantação do PCS, forma-
da pelos presidentes do Seagro e

do Simvet, em conjunto
com a assessoria jurídica

do Seagro e o secretário
adjunto, Airton Spies.

Diante disso, os diri-
gentes do Sea-
gro solicitaram,

e já fecharam
com o Secretário,

uma audiência com
os responsáveis da Se-

cretaria da Fazenda/ CPF
para discutir o assunto

com mais argumentos.
Também foi deixado claro o estado

de greve da categoria deliberado em
Assembleia e que, se for mantida essa

intransigência dos burocratas do Gover-
no, os trabalhadores devem iniciar as
mobilizações já no início de julho, in-

clusive com paralisações no porto em
São Francisco e da defesa sanitária.

Segundo o presidente do Seagro, en-
genheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, o
Seagro pode até abrir mão de algumas
reivindicações, como o ganho real, a ex-
tensão da garantia de emprego ou o au-
mento do valor do vale alimentação. “O
único compromisso que estamos exigin-
do é que o CPF construa conosco uma
proposta que garanta a implantação do
PCS (Plano de Carreira e Salários) para
2013, mesmo que tenhamos que nego-
ciar um possível impacto financeiro ao
longo dos anos”, ressalta Dotti Cesa. 

“Só assim nossas distorções salariais
e achatamento da atual Tabela terão um
início de recuperação”, complementa o
vice-presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Vlademir Gazoni.

O Seagro alerta a categoria para
permanecer mobilizada, pois o Governo
tem até o final de junho para dar uma
resposta. Caso contrário, outros cami-
nhos serão tomados. “Juntos, podemos
avançar no resgate da valorização do
serviço público, gratuito e social desen-
volvido pela Epagri e Cidasc”, comple-
menta Dotti Cesa.
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Seagro inicia contagem
regressiva dos 30 anos

de lutas e conquistas

PÁGINA 12

Renovação nas entidades da
Agronomia. Seagro realiza
eleições gerais

PÁGS. 14 e 15

Entidades da Agronomia 
oferecem mais de 70 cursos
de capacitação PÁG. 3
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Engenheiros agrônomos exigem
a implantação do novo PCS 

Governo nega cumprir o ACT de 2011 onde assumia o compromisso de
implantar o PCS. Diante disso, a categoria deve estar preparada para retomar 

as mobilizações e paralisações em todo o estado ainda em julho

Finalmente, a Cidasc
constitui Comissão para
elaborar o PCS

PÁG. 5

Emissão de Receituário
Agronômico é questão de
saúde pública

PÁG. 11

Seminário sobre o uso e
efeitos de agrotóxicos nos
estados do Sul PÁG. 10

Porque um novo PCS 
A reivindicação prioritária desta Campanha Salarial é dar

sequência a Cláusula 35 do ACT 2011/2012, ampliando as
garantias da implantação em 2013 de um novo Plano de
Carreira e Salários com novas carreiras, permitindo que
todos os trabalhadores possam subir nas referências da sua
carreira por critérios específicos para cada área de atuação.

O novo PCS vai corrigir as distorções existentes que afe-
tam todos os trabalhadores, mas de forma diferente para
cada categoria. Atualmente os profissionais da área fim das
empresas (pesquisadores, extensionistas e fiscais da defesa
sanitária) não têm mais carreira; os profissionais da área
meio (estratégica ou de apoio) não ascendem pelos meca-
nismos de pós-graduação, pois não há interesse das empre-
sas em ter mestres e doutores nessas áreas; e por fim os
profissionais de serviços gerais ou apoio também não sobem
na Tabela Salarial por qualificação ou conclusão de curso. 

Assim sendo, o atual PCS não serve para os trabalhadores
em geral e nem para as empresas, que tem a sua gestão difi-
cultada e perde diariamente seus melhores funcionários de
quase todas as áreas.

Continua nas páginas 8 e 9

Rodadas de negociações com representantes das empresas públicas, o
Seagro e mais oito sindicatos para buscar nova redação para implantar o

PCS, foram realziadas em 28 de maio e 18 de junho/12

Seagro fecha acordo nas
Cooperativas e Agroindústrias

PÁGINA 7

Em 29 de abril, os engenheiros agrônomos de Santa Catarina  comemoraram
29 anos de lutas, conquistas, representatividade e desafios. 

Neste período o Seagro adquiriu respeito e credibilidade da categoria,
lideranças sindicais, associações, autoridades e da sociedade devido às

conquistas nas negociações de salários e melhores condições de trabalho para
os trabalhadores das empresas públicas, cooperativas e agroindústrias.

As diversas ações desenvolvidas também beneficiaram toda a categoria
no mercado de trabalho e na valorização e capacitação profissional.

Uma história de conquistas que caminha lado a lado com a melhoria das
condições de vida e no aumento da produção e na renda dos

produtores no espaço rural catarinense.

Todas as grandes conquistas do Seagro nesses 29 anos se devem a união,
diálogo e comprometimento dos engenheiros agrônomos catarinenses. 

A diretoria do Seagro cumprimenta todos os engenheiros agrônomos
que ajudaram a construir essa história e convoca todos os profissionais

para a contagem regressiva para os 30 anos do Seagro, em 2013.
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Agrotóxicos e Rio+20
nquanto chefes de estado, lideranças, ati-
vistas e especialistas mundiais discutiam
ações globais para preservar o meio ambi-
ente e buscar formas alternativas de desen-
volvimento para a humanidade, em Floria-

nópolis era realizado o 1º Seminário sobre Resí-
duos de Agrotóxicos nos Alimentos na Região Sul.
O evento trouxe a discussão e denúncias sobre a
grave situação encontrada em SC, PR e RS em re-
lação ao uso de agrotóxicos. A compra irrespon-
sável, o uso indiscriminado e a falta de fiscaliza-
ção levaram a uma situação que já deve ser trata-
da não só no âmbito da agronomia, mas como caso
de saúde pública. 

Os mais de 400 participantes, em especial os
profissionais da saúde, ficaram estarrecidos com
alguns fatos que foram relatados. O Brasil não cha-
mou a atenção apenas por ser o maior consumidor
mundial de agrotóxicos. É ainda o único país que
se tem conhecimento onde quem vende também
pode receitar. Ou seja, as próprias revendas agro-
pecuárias podem contratar profissionais para pres-
crever seus insumos. Segundo um dos palestran-
tes, seria o mesmo que as farmácias poderem ter
um consultório médico para atender os clientes. O
mesmo palestrante Paraná denunciou, e os profis-
sionais da saúde custaram de novo a acreditar, que
em alguns estados do Brasil esses agrotóxicos po-
dem ainda ser receitados por jovens técnicos de
nível médio, graças a uma legislação absurda e a
decisões judiciais equivocadas. Com a palavra o
Crea-SC e demais órgãos fiscalizadores.

Enquanto isso, ao que parece os trabalhadores
da Epagri e Cidasc vão ter que paralisar de novo
para sensibilizar certos burocratas do Governo que
não admitem agora sequer a necessidade de im-
plantar um novo Plano de Carreiras e Salários até
2013. Em 2011 as negociações foram agilizadas
em outubro, na véspera de uma grande paralisação
em Chapecó, base eleitoral do Deputado Federal e
Secretário João Rodrigues. 

É um descaso total com a agricultura catari-
nense, além de um risco enorme para a economia
catarinense, caso haja paralisação no início de
julho os serviços de pesquisa e assistência técnica
da Epagri e de defesa sanitária vegetal e animal da
Cidasc, além do porto de São Francisco e das infor-
mações meteorológicas da Epagri/Ciram. Com a
palavra o Governador Raimundo Colombo.

Boa leitura!
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Selo rural no supermercado

o supermercado, de cada 10 pro-
dutos alimentícios que coloca-
mos no carrinho, em média, sete
são produzidos pela agricultura
familiar. 

Com certeza a maioria da sociedade
nem faz idéia disso. Na verdade, muita
gente, especialmente os mais jovens ur-
banos e muitos políticos, parece imaginar
que os alimentos nascem nas prateleiras.
Na mídia muitas vezes só se fala do urba-
no. O espaço rural é até esquecido, mas é
lá que a agricultura familiar é desenvol-
vida, persistente, enfrentando todo o tipo
de adversidades: clima, problemas de co-
mercialização, falta de tecnologias alter-
nativas e uma deficiente assistência técni-
ca, já que há muito tempo o poder públi-
co vem diminuindo drasticamente sua a-
tuação, priorizando uma extensão rural
mais focada em ações educacionais, ambi-
entais e na burocracia de programas pon-
tuais de resultado duvidoso. A tecnologia
gerada só chega de forma eficiente ao a-

gricultor familiar vinculado às cooperati-
vas, às agroindústrias da carne ou para a-
queles que ainda conseguem, com muito
sacrifício, contratar um engenheiro agrô-
nomo ou outro profissional habilitado. 

É urgente que a sociedade urbana tome
ciência dessa situação e da importância da
agricultura familiar para garantir na sua
mesa alimento saudável e com preços jus-
tos. Educação, saúde e segurança são áreas
fundamentais e sempre priorizadas no dis-
curso político. A agricultura familiar preci-
sa entrar neste grupo de áreas essenciais. 

Neste sentido, vem em boa hora a no-
tícia de que grandes redes de supermerca-
dos vão incrementar o uso do selo de iden-
tificação para produtos onde pelo menos
70% do valor da sua composição tenha
origem na agricultura familiar, fortalecen-
do assim a identidade deste importante
segmento perante o consumidor. O selo
(Sipaf) foi criado pelo Ministério do De-
senvolvimento Agrário. Vamos ver se assim
o campo fica mais perto da cidade.

Eng. Agrônomo Jorge Dotti Cesa -  E-mail: dpresidente@seagro-sc.org.br
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Receituário Agronômico e o uso de agrotóxicos 

A lei dos agrotóxicos (Lei Federal nº
7802/89) dispõe sobre a pesquisa, a expe-
rimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamen-
to, a comercialização, a propaganda co-
mercial, a utilização, a importação, a ex-
portação, o destino final dos resíduos de
embalagens, o registro, a classificação, o
controle, a inspeção e a fiscalização de a-
grotóxicos, seus componentes e afins e dá
outras providências. Vamos nos reportar
aos artigos 10, 13 e 14. 

No seu Art. 10 diz que compete aos Es-
tados e ao Distrito Federal, arts. 23 e 24
da Constituição Federal, legislar sobre o
uso, a produção, o consumo, o comércio e
o armazenamento dos agrotóxicos, seus
componentes e afins, bem como fiscalizar
o uso, o consumo, o comércio, o armaze-
namento e o transporte interno. 

No Art. 14 é dito que as responsabi-
lidades cabem: a) ao Profissional, quando
comprovada receita errada, displicente ou
indevida; b) ao Usuário ou prestador de
serviços, quando proceder em desacordo
com o receituário ou com as recomenda-
ções do fabricante; c) ao Comerciante,
quando efetuar venda sem o respectivo re-
ceituário agronômico ou em desacordo
com a receita ou recomendação do fabri-
cante; d) ao Registrante, que por dolo ou
culpa omitir informações ou fornecer in-
formações incorretas; e) ao Produtor,
quando produzir mercadorias em desacor-
do com as especificações constantes no
registro do produto, do rótulo, bula ou não
der destinação as embalagens vazias; f) ao
Empregador, quando não fornecer ou não
fizer a manutenção do EPI.

Já o Decreto Federal nº 4074/02, que
regulamenta a lei nº 7802/89, no seu Art.
66, regulamenta o conteúdo da receita
agronômica; no Art. 82 infrações (genéri-
co) e no Art. 84, Incisos: III - embaraço a
fiscalização; IV - Profissional prescrever
errado; V - Comerciante venda sem receita;
VI - Medidas de proteção a saúde; VII -

Usuário em desacordo com a receita ou
com as recomendações do fabricante. No
Art. 85, Inciso I - Prescrever e utilizar em
desacordo com a Legislação (genérico). 

A Lei Federal nº 7802/89 no Art. 13 e
Decreto Federal nº 4074/02 no Art. 64
relatam que a venda de agrotóxicos para
usuários só é permitida mediante apresen-
tação da receita agronômica. 

A fiscalização do Receituário Agronô-
mico tem por objetivo fiscalizar a regula-
ridade nas prescrições de receitas para uso
de agrotóxicos bem como a observância
das instruções pelos usuários. Por fim na
receita agronômica deve conter: I - nome
do usuário, da propriedade e sua localiza-
ção; II - diagnóstico; III - recomendação
para que o usuário leia o rótulo e a bula
do produto; IV - recomendação técnica
com as seguintes informações: a) nome do
produto comercial que deverá ser utilizado
e de eventual produto equivalente; b) cul-
tura e áreas onde serão aplicados; c) doses
de aplicação e quantidades totais a serem
adquiridas; d) modalidade de aplicação,
com anotação de instruções específicas,
quando necessário, e, obrigatoriamente,
nos casos de aplicação aérea; e) época de
aplicação; f) intervalo de segurança; g)
orientações quanto ao manejo integrado
de pragas e de resistência; h) precauções
de uso; i) orientação quanto à obrigato-
riedade da utilização de EPI; e V - data,
nome, CPF e assinatura do profissional que
a emitiu, além do seu registro no órgão
fiscalizador do exercício profissional. 

A prescrição em desacordo com o pre-
visto na lei acarretará as penalidades pre-
vistas na lei e o mesmo está sujeito a pro-
cesso administrativo pelo seu órgão de
classe. Aos comerciantes, cabe vender so-
mente com receita agronômica e aos pro-
dutores utilizar agrotóxicos somente com
a prescrição de um profissional habilitado.
Ambos estão sujeitos as penalidades pre-
vistas em lei quando agirem em desacor-
do.

Eng. Agr. M. SC Fitopatologia Gilson José Marcinichen Gallotti - E-mail: gallotti@epagri.sc.gov.br
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ESPAÇO ABERTO PARA TODOS OS ASSOCIADOS DO SEAGRO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES
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NOVO SITE DO SEAGRO
O site do Seagro está sendo reformulado 

novamente. A previsão é que até julho, esteja
disponível mais atrativo e funcional. Além de 

divulgar as ações e eventos do Sindicato, 
o novo site trará notícias de interesse da categoria,

fotos, vídeos, eventos, entre outros. Aguarde!

www.seagro.sc.org.br

FOTOS DOS EVENTOS
Os engenheiros agrônomos  podem visualizar e

imprimir fotos dos eventos realizados pelo
Seagro e suas diretorias regionais. 

Estão disponíveis fotos das reuniões do Conselho
Deliberativo, rodadas de negociações das campanhas

salariais, assembleias, cursos e seminários, entre outras. 
Basta acessar o álbum do Jornal do Seagro

no “Picasa” disponível no site: 

https://picasaweb.google.com/jornaldoseagro/
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m 2012, os engenheiros agrôno-
mos poderão participar de mais de
70 eventos de atualização e capa-
citação profissional, através do
Programa de Educação Continuada

do Crea-SC, entre cursos, palestras e se-
minários de forma independente ou em
parceria com entidades, empresas ou
cooperativas. 

Deste montante, 29 são organizados
pelo Seagro, outros 32 pela Aeasc e cerca
de 20 eventos distribuídos entre as asso-
ciações regionais em todo o estado. 

Até junho, o Seagro já realizou 14 e-
ventos, distribuídos nas regionais de Flo-
rianópolis, São Joaquim, Tubarão, Videira,
São Miguel do Oeste, Chapecó, Joaçaba,
Agronômica, Ituporanga e Canoinhas.
Participaram desses eventos mais de 250
profissionais das empresas públicas, rede
privada e prefeituras, além dos autôno-
mos e aposentados. 

SEAGRO REALIZOU 87%
DOS EVENTOS PROGRAMADOS

Este ano, o Programa PEC/Crea-SC re-
cebeu 346 projetos encaminhados por 37
entidades de classe e instituições de en-
sino. Como o volume de eventos ultrapas-
sou o valor orçado, a Comissão do PEC a-
tendeu parcialmente as solicitações re-
duzindo o número de eventos para 272.

Para isso estabeleceu alguns critérios,
como atender integralmente as entidades
que apresentaram até três projetos. Já as
que apresentaram mais de três, foram a-

tendidas proporcionalmente, consideran-
do o histórico dos eventos realizados nos
últimos cinco anos, em relação ao núme-
ro de cursos planejados.

Como o Seagro teve 87% dos eventos
planejados realizados nesse período, to-
das as solicitações para 2012 foram apro-
vadas. “Isso se deve a dedicação e empe-
nho das diretorias regionais na organiza-
ção e viabilização dos eventos”, ressalta o
diretor de Formação Sindical e Aperfeiçoa-
mento Profissional, engenheiro agrônomo

Germano Fuchs.
A diretoria do Seagro agradece a parti-

cipação das entidades parcerias,  além dos
diretores regionais que organizaram, bem
como os colegas que prestigiaram os
eventos.

Confira nos quadros abaixo a progra-
mação dos eventos que serão realizados a
partir de julho e fique atento às datas
que podem ser alteradas. Acesse o site:

www.seagro-sc.org.br

Entidades da Agronomia
oferecem mais de 70 cursos
de capacitação profissional

O Seagro vai promover 29 eventos em 2012

EEEE

Palestra sobre “Agricultura e Precisão: Cenário Atual e Possibilidades
Futuras” realizado em Canoinhas, em 24 de abril/12

Seminário sobre “Aspectos legais na coleta e acesso ao patrimônio genético”, 
realizado em São Joaquim, em 10 de maio/12.

Curso sobre “Produtos, Equipamentos e Tecnologia no Controle Fitossanitário em Hortaliças”
realizado pela diretoria regional de Florianópolis, em 24 e 25 de abril/12

EVENTOS PROGRAMADOS PELA AEASC

CURSOS/EVENTOS DATA LOCAL
Curso Formação em Licenciamento Ambiental 23 e 24/8 Tubarão 

Curso Qualidade do Leite 12 e 13/7 Tubarão 

Curso Empreendedorismo para Engs. Agrônomos 26 e 27/7 Campos Novos 

Curso Atualização sobre a Legislação Ambiental
aplicável ao meio rural 01 a 05 Out. Campos Novos

Seminário Projetos e Programas de Ater 22 e 23 Nov. Campos Novos

I Seminário - Código Florestal e Uso do Solo 10 Outubro Florianópolis 

Curso Georreferenciamento e Geoproc.- Módulo 1 Junho Canoinhas 

Curso Georreferenciamento e Geoprocessamento -
Mód. 2 Agosto Canoinhas 

Palestra: Protagonista da Fertilidade do Solo - Fósforo Outubro Canoinhas 

Palestra: Protagonista da Fertilidade do Solo - Potássio Novembro Canoinhas 

Curso Micro-Central Hidrelétrica 10 e 11/8 Lages 

Curso Elaboração de Proj. de Crédito Rural 16 e 17/8 Chapecó 

Curso Atualização em Gestão e Adm. Rural 16 e 17/8 Joaçaba

Curso Classificação de Solos 17 a 21/9 Joinville 

Palestra: Associativismo 12 Outubro Joinville

Curso Controle de Nematóides 22 e 23/11 Joinville

Curso sobre “Nutrição Animal” realizado pela Diretoria Regional de Tubarão, em 8 e 9 de maio/12

Curso “Operação de GPS e Elaboração de Mapas Aplicados à Agropecuária”
realizado em 25 e 26 de abril/12, em Itapiranga

EVENTOS PROGRAMADOS PELO SEAGRO

CURSOS/EVENTOS DATA LOCAL

Curso sobre Fitopatologia 15 a 17/08 Blumenau

Curso sobre Fisiologia Vegetal 20 a 22/11 Blumenau

Curso de Metodologia Científica para Trabalhos 
Desenvolvidos pela Extensão Rural 12 e 13/07 Araranguá

Seminário sobre Legislação no Meio Rural:NR 31 e
a Nova Leg. Ambiental - Cenário e Possibilidades Junho Canoinhas

Seminário Regional de Bovinocultura de Leite 20/07 Piratuba

Seminário Regional de Bovinocultura de Leite 20/07 Joaçaba

Palestra sobre Integração da América Latina 18/10 Florianópolis

Seminário Reg. de Atualização em Olericultura 23 e 24/08 Florianópolis

Operação de GPS de Navegação 2º Sem/07 Lages

Curso Tecnologia de Aplicação de Agroquímicos 24 e 25/10 Videira

Curso sobre Máquinas e Equipamentos Agrícolas 08 e 09/08     Xanxerê

Curso Operação de GPS e Elaboração de
Mapas Aplicados à Agropecuária Junho Xanxerê

Curso Valorização, Marketing e Ética Profissional:
Atribuições Profissionais/Resolução 1010 26/07 Xanxerê

2º Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais Agosto Seagro-SC

3º Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais 01/12 Seagro-SC



Novo livro sobre Indicadores
de Qualidade do Solo 

Em comemoração ao Dia Nacional de Conservação do Solo
(15/04) e o Dia Internacional da Terra (22/04) a Embrapa
Solos lançou o Guia Metodológico para conhecimento parti-
cipativo dos indicadores de qualidade do solo, desenvolvido
e escrito pelos engenheiros agrônomos Edmundo Barrios
(Word Agrofloresty Centre), Heitor L. C. Coutinho (Embrapa
Solos) e Carlos A. B. Medeiros (Embrapa Clima Temperado).
O livro é gratuito, veja no site: www.cnps.embrapa.br 

O Dia Mundial da Terra surgiu nos EUA na década de
1970, quando o senador Gaylord Nelson organizou o primeiro protesto nacional contra a
poluição. A partir de 1990, a data passou a ser comemorada também em outros países.

A data de 15 de Abril foi escolhida para o Dia da Conservação do Solo em home-
nagem ao nascimento do americano Hugh Hammond Bennett, considerado o pai da con-
servação dos solos nos Estados Unidos. Suas experiências estudando solos e agricultura,
nacional e internacional, fizeram dele um conservacionista dedicado. 
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Seagro promove Encontro
Estadual de Dirigentes Sindicais

A proposta faz parte das prioridades do Plano de Trabalho da diretoria
do Seagro de qualificar seus dirigentes em formação sindical

entro da programação da
reunião do Conselho Delibe-
rativo do Seagro, realizada
nos dias 13 e 14 de mar-
ço/12, foi realizado o 1º

Encontro Estadual de Dirigentes Sin-
dicais com a participação do supervi-
sor técnico do Dieese, economista
José Álvaro Cardoso.

A proposta faz parte das priorida-
des do Plano de Trabalho da diretoria
do Seagro de qualificar seus dirigen-
tes em formação sindical, além de
planejar a Campanha Salarial 2012/
13 visando a defesa dos interesses da
categoria junto ao Governo e dirigen-
tes das empresas públicas e privadas. 

José Álvaro proferiu palestra e sa-
nou dúvidas sobre a conjuntura eco-
nômica, situação do mercado de tra-
balho e posições do Governo em rela-
ção às demandas salariais do funcio-
nalismo estatutários e celetistas. Ele
apresentou dados da Secretaria Esta-
dual da Fazenda, onde pelas informa-
ções da Receita Corrente Líquida e
Despesa com Pessoal até março/12,
existe margem para um reajuste li-
near para o funcionalismo estadual
acima de 10%.

“No estado, a exemplo do que o-
corre no país, todas as negociações

que se têm notícias estão obtendo
ganhos reais de salários, exatamente
porque o emprego cresce, fazendo
assim crescer o consumo. Portanto, o
momento é bastante oportuno para
as negociações coletivas em geral e
para o atendimento das reivindica-
ções dos trabalhadores das empresas
agrícolas de Santa Catarina”, consi-
dera o economista.

Situação é favorável
Apesar da gravidade da crise mun-

dial, que manifesta seus piores sin-
tomas na economia da zona do euro,
o Brasil tem todas as condições para
seguir crescendo e enfrentar os seus
problemas, como a expansão do mer-
cado interno via geração de empre-
gos; melhoria dos indicadores das
contas públicas; e o estoque elevado
de reservas internacionais. 

Isso tudo em um contexto em que
a inflação está sob controle, em tor-
no dos 5%, o que facilita muito a ne-
gociação coletiva, e a taxa de juros
reais no país se encontra no menor
patamar da história (3,6%).

Em Santa Catarina, o mercado in-
terno vem sendo expandido primeira-
mente pelo emprego: foram gerados

78 mil postos de trabalho nos últimos
12 meses até abril, expansão acima
do próprio crescimento vegetativo da
população economicamente ativa do
estado. 

Mas, o mercado interno cresce
também através da renda. O aumento
médio dos pisos estaduais de Santa
Catarina, de 10,12%, vem repercutin-
do sobre os pisos das categorias em
geral, e por consequência, sobre o
nível de atividade econômica. “O in-
cremento de massa salarial propor-
cionado pelos novos valores dos pisos
certamente vem ajudando a fomentar
o consumo nas áreas do vestuário,
alimentos, transporte, fortalecendo a
indústria e o comércio catarinenses”,
conclui José Álvaro. 

DDDD
Dirigentes do Seagro avaliam a pré-pauta de reivindicações no CD, em 13 e 14 de março/12 

O Seagro realizou sua primeira reunião do Conselho
Deliberativo de 2012 e a Assembleia Geral Ordinária,
em 13 e 14 de março. Além da diretoria executiva, par-
ticiparam das atividades os integrantes do conselho
fiscal e os diretores das 22 regionais do Sindicato. 

Durante o CD, os participantes apresentaram um
relato das respectivas regionais sobre as sugestões e
reivindicações da pré-pauta da Campanha Salarial
2012-2013, levantadas nas assembleias regionais rea-
lizadas em 05 de março. Na sequência, foram debati-
das e consolidadas as propostas tendo por base a Pau-
ta de 2011 e os Acordos Coletivos de Trabalho em vi-
gência.

Também foram abordadas as eleições gerais que o-
correm este ano no Seagro, na Aeasc e na Uneagro,
entre outros assuntos relevantes para a categoria.

Além do economista do Dieese, José Álvaro Cardo-
so, prestigiaram o evento os engenheiros agrônomos
Raul Zucatto, José Milton Scheffer e Diógenes Y Castro
que tiveram a oportunidade de falar sobre suas ativi-
dades.

Zucatto se apresentou como candidato a presidên-
cia da Aeasc, apresentou suas propostas e solicitou
apoio aos dirigentes. Já Diógenes confirmou que não
vai se candidatar a reeleição da Uneagro, agradeceu o
apoio do Seagro e dos dirigentes e indicou o colega
Leonel Ferreira Júnior como candidato a presidência da
Cooperativa.

Assembleia Geral 
Na Assembleia Geral Ordinária foram aprovadas as

contas do exercício em 2011 e o plano de ações para
2012, apresentadas pela diretoria executiva, conse-
lho fiscal e assessoria contábil.

Já nas eleições suplementares foram eleitos os
colegas Leliani Valéria de Souza e Francisco Olmar
Gervini de Menezes Junior para a diretoria regional
de Rio do Sul. 

Engs. Agrs. Zé Luiz Scheffer, Jorge Dotti Cesa,
Diógenes Y Castro e Raul Zucatto no jantar de 

confraternização após o CD do Seagro

Eleições gerais foi tema
do Conselho Deliberativo

O supervisor técnico do Dieese, economista
José Álvaro Cardoso, apresentou dados

sobre a conjuntura econômica do estado.

DIRETORIA REGIONAL DE CONCÓRDIA

• Osório Dal Bello 

DIRETORIA REGIONAL DE RIO DO SUL

• Iara Karine Zimmermam 

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO JOAQUIM

• Evandro Inácio Melo Nunes 

DIRETORIA REGIONAL DE CANOINHAS

• Adelina Cecília de Andrade Berns 

DIRETORIA REGIONAL DE CAMPOS NOVOS

• Solimar Zott

DIRETORIA REGIONAL DE JOAÇABA

• Ederson Tondello Barbosa

DIRETORIA REGIONAL DE XANXERÊ

• Juliano Tonial 
• Juliano Mezzalira

DIRETORIA REGIONAL DE LAGES

• Ricardo de Souza Arruda Filho

DIRETORIA REGIONAL DE CHAPECÓ

• Evaldo Andrade Souto 
•Adriane Rebonatto 

Boas vindas aos novos sócios
Associados entre 14 de setembro/11 a 12 de junho/12



sistema de avaliação e promoção por mereci-
mento da Epagri continua recebendo severas
críticas dos profissionais, mesmo após os avan-
ços divulgados pela Empresa, como a avaliação
por pares e por subordinados, além da chefia

direta.
Durante o Conselho Deliberativo do Seagro e nas as-

sembleias regionais realizadas entre março e abril/12,
os engenheiros agrônomos criticaram duramente a
forma como o processo de avaliação tem sido a-
plicado. Diante disso, o Seagro cobrou da

Epagri para que o processo relativo a 2012 tenha nor-
mas mais transparentes, profissionais, objetivas, partici-
pativas e justas. 

“Todos estão cientes que o processo tem muitas fa-
lhas e da dificuldade em avaliar de forma justa o traba-
lho de cada um e, principalmente, onde começa o tra-
balho de um e acaba o de outro profissional. Mas, é pre-

ciso que todos fiquem atentos, questionem e denun-
ciem as irregularidades para que o processo possa ser
aprimorado e seja uma importante ferramenta de
gestão” alerta o presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa.

Em 2011, a liderança do Seagro e a mobilização
da categoria impediram que o sistema na Epagri
fosse extinto e ainda consolidou a obrigatoriedade

da sua implantação na Cidasc. No ACT 2011-12, ficou ga-
rantido que, anualmente, 1% da folha das empresas seja
destinado para que os 25% dos funcionários mais bem

avaliados tenham acesso a promoção de uma refe-
rência (4%) na tabela salarial. 

Promoção por Mérito 
será implantado na Cidasc 
O Seagro também está cobrando da diretoria

da Cidasc a implantação do Sistema de avalia-
ção por mérito, bem como a equivalência do

pagamento do adicional de pós-graduação
aos engenheiros agrônomos, similar ao
disponível aos profissionais da Epagri. 
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Finalmente, a Cidasc
constitui Comissão para

elaborar o PCS
Depois de vários contatos da diretoria do Seagro

com a Cidasc e a Secretaria da Agricultura, finalmente
a diretoria da Cidasc emitiu uma portaria constituindo
uma Comissão encarregada de elaborar uma proposta
para o Plano de Carreiras e Salários (PCS) que contem-
ple a área específica de atuação dos trabalhadores,
conforme a cláusula 35 do ACT 2011/12. Essa foi mais
uma importante conquista do Seagro e dos sindicatos
que também assinaram o ACT. 

A Comissão de Revisão do PCS da Cidasc é compos-
ta pelos funcionários: Mari Stela Pedro, Patrícia Almei-
da B. Moreira, Ana Paulo Slussarek, André Borges
Thiele, Caroline Bruzamarello Caon Moret, Tifany Rodio
e Guilherme Dolla Cortizo. O grupo, formado em 15 de
março/12, tem até 10 de outubro/12 para apresentar
uma proposta. 

Embora com três meses de atraso, o Seagro e os
profissionais da Cidasc esperam que a Comissão discu-
ta e elabore uma proposta que permita uma adequada

gestão da empresa e que
resgate a carreira dos pro-
fissionais que são respon-
sáveis por manter o status
sanitário de Santa Catari-
na, ressalta o presidente
do Seagro, engenheiro a-
grônomo Jorge Dotti Cesa. 

“É importante que os
profissionais acompanhem
os trabalhos da Comissão
para que seja elaborada
uma proposta que atenda
os interesses de gestão da
empresa e as aspirações de

novas carreiras dos funcio-
nários”, enfatiza Dotti Cesa.

Ao designar a comissão, a diretoria
da Cidasc demonstrou o interesse e a impor-

tância que o PCS tem na gestão, diferente da
comissão paritária que não se mostrou efetiva no

trabalho na Epagri, nos anos de 2009 e 2010. 

O Seagro cobrou da Empresa para que o processo tenha
normas mais transparentes, profissionais e justas 

Aumentam as críticas sobre o sistema
de avaliação e promoção da Epagri 

A diretoria da Assea - Associa-
ção dos Engenheiros Agrônomos da
Serra Catarinense - participou ati-
vamente da 19ª Festa da Maçã rea-
lizada em São Joaquim, entre 3 a 7
de maio/12. Em parceria com os
colegas da Epagri, trabalharam em
reuniões, entrevistas, visitas nas
empresas, pesquisas e coleta de fo-
tografias que resultaram em um
vídeo que mostra toda a trajetória
da história da maçã e da fruticultu-
ra local. “Buscamos dar o merecido
destaque para a maçã, valorizar os
produtores e as empresas emba-
ladoras e mostrar aos visitantes os
vinhos de São Joaquim que têm se
destacado entre os melhores do
Brasil e talvez do mundo”, ressalta

o presidente da Assea, engenheiro
agrônomo Marciano Bittencourt.

Agronegócio da Maçã
Além da exposição de maçãs,

rodeio crioulo, mostra de vinhos
finos de altitude e de artesanato
regional, foi realizado o Encontro
do Agronegócio da Maçã, onde
centenas de profissionais levanta-
ram problemas e apontaram solu-
ções para o setor.

Confraternização
Um almoço marcou um impor-

tante momento de confraterniza-
ção com dirigentes e associados da

Assea, entre outros engenheiros a-
grônomos convidados como o se-
cretário de Política Agrícola do Mi-
nistério da Agricultura, Caio Ro-
cha, o deputado Valdir Colatto,
presidente da Aeasc, Raul Zucatto,
e o presidente do Seagro, Jorge
Dotti Cesa. Também prestigiaram o
almoço, os colegas Luiz Palladine,
Joaquim Godinho dos Santos,
Humberto Briguenti, Názaro Vieira
Lima, Gilberto Nava e Velocino
Bolzani Neto, além do presidente
da Epagri, médico veterinário Luiz
Ademir Hessmann.

Na ocasião, Colatto aproveitou
para falar sobre o Código Florestal
Brasileiro, aprovado em 25 de
abril.  

Engenheiros agrônomos participam da
Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

OOOO

O Seagro está enviando quinzenalmente, ou quando
necessário, o boletim eletrônico “Informe Seagro”

para todos os engenheiros agrônomos, associados
ou não, com as principais novidades da categoria.

Atualize seu endereço e fique por dentro
do que acontece na classe agronômica.

www.seagro-sc.org.br

www.seagro-sc.org.br



Projeto de Lei Complementar
(PLC) 042/11, que previa a fixa-
ção do valor do Salário Mínimo
Profissional (SMP) em negocia-
ção coletiva de trabalho, foi re-

jeitado em caráter terminativo, em 14 de
março/12, após intensa mobilização da
Fisenge (Federação Interestadual de Sin-
dicatos de Engenheiros) e dos sindicatos
filiados (Senges e Seagro-SC).

Além da inclusão dos tecnólogos na
Lei 4.950-66, a PLC nº 042/11 propunha,
acabar também com o valor do SMP dos

engenheiros, arquitetos, químicos e médi-
cos veterinários. O relatório apresentado
pelo senador Paulo Paim (PT-RS) manteve
o parecer de prejudicialidade e foi aprova-
do pela Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). Assim, o PLC 042/11 foi arquivado
definitivamente, em 30 de março/12.

Essa foi mais uma vitória dos profis-
sionais que conseguiram mais uma vez
manter o piso nacional. Para o presidente
do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge
Dotti Cesa, foi mais uma demonstração da

importância da organização profissional e
da força do movimento sindical em Santa
Catarina, representada pelo Seagro-SC e
comandada pela Fisenge.

Com a forte atuação do Seagro, Santa
Catarina é hoje o estado que mais cumpre
o pagamento do Salário Profissional. “A
nossa luta continua, buscando a extensão
deste piso aos engenheiros estatutários e
no avanço das carreiras da categoria nas
diferentes empresas públicas e privadas”,
complementa o vice-presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni.
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Catarinense é co-autor
do livro "Fruit Breeding”

O pesquisador da Esta-
ção Experimental de Videi-
ra, engenheiro agrônomo
Marco Dalbó é um dos co-
autores do livro "Fruit
Breeding", lançamento de
uma das mais importantes
editoras americanas no
meio científico. O livro a-
borda as mais recentes
técnicas no melhoramento
genético de frutas e conta
com a participação de cientistas de diversos paí-
ses da Europa, Estados Unidos, Austrália e China. 

O livro foi impresso em Nova York e será dis-
tribuído para pesquisadores e público interessado
na área de fruticultura e também está à dispo-
sição para download pago na Internet:

www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/
book/978-1-4419-0762-2

Senado rejeita a PLC
042/11 e mantém o Salário

Mínimo Profissional
Projeto de Lei foi rejeitado em caráter conclusivo e foi arquivado

OOOO

Adicional de
Insalubridade

A assessoria jurídica do Seagro
continua acompanhando as ações a-
juizadas que visam o pagamento do
adicional de insalubridade.

Na Epagri estão sendo ajuizadas
atualmente diversas ações individu-
ais, pois fica mais fácil comprovar e-
fetivamente as condições reais de tra-
balho de cada engenheiro agrônomo.

Na Cidasc, o Seagro viabilizou e
custeou a realização do Laudo Técni-
co de Ambiente de Trabalho para ve-
rificar as condições de trabalho e de-
terminar a existência ou não de ambi-
entes insalubres em cinco regiões do
Estado. O laudo indicou que existe
contato direto e permanente com a-
gentes insalubres e que os profissio-
nais que atuam nesses ambientes têm
direito a insalubridade em grau médio
(20%). O Seagro está aguardando a
manifestação da Empresa. 

Porém, independentemente de
qualquer processo, recomendamos que
todos que trabalham em condições in-
salubres (com a presença de agentes
físicos, químicos ou biológicos) e não
recebem o adicional de insalubridade,
tanto de empresas públicas como em-
presas privadas, devem comunicar ao
Seagro ou assessoria jurídica.

IR Sobre Férias Vendidas
e Auxílio Creche 

Os engenheiros agrônomos que ti-
verem interesse em ajuizar ação para
receber os valores indevidamente re-
colhidos a título de IR sobre férias
vendidas, licença prêmio não gozada
e auxílio creche ou babá nos últimos
cinco anos, devem enviar os docu-
mentos à assessoria ou ao Seagro.

Quem tiver dúvidas sobre o anda-
mento da ação ou tiver interesse em
ajuizar tal medida, deve entrar em
contato com a assessoria jurídica. 

Salário Mínimo
Profissional

As ações protocoladas nos anos
anteriores que visam o cumprimento
do SMP nas empresas e cooperativas
de Santa Catarina já foram julgadas
em primeiro e segundo graus, em sua
maioria de forma favorável aos enge-
nheiros agrônomos. Somente alguns
processos ainda aguardam decisão do
Tribunal do Trabalho. 

Muitos trabalhadores já foram be-
neficiados tendo inclusive já recebido
as diferenças salariais devidas. Alguns
processos continuam em andamento.

Caso qualquer trabalhador esteja
recebendo valor inferior ao SMP, espe-
cialmente nas agroindústrias e coope-
rativas, deve comunicar imediatamen-
te a assessoria jurídica para que o ca-
so seja analisado e as providências
necessárias possam ser adotadas, pois
ele pode já estar sendo beneficiado
por alguma decisão anterior.

Engenheiros agrônomos são 
co-autores de livro da FAO

Os engenheiros a-
grônomos Clovis Dori-
gon (Cepaf) e Luiz Car-
los Mior (Cepa) são co-
autores de capítulo de
livro publicado pela Or-
ganização das Nações
Unidas para a Agricul-
tura e Alimentação
(FAO). O livro tem co-
mo tema a análise de
políticas inovadoras e
instituições de apoio
ao desenvolvimento de
agroindústrias em diferentes regiões
do mundo visando o desenvolvimen-
to, a competitividade e a equidade. 

Neste capítulo, são analisadas
duas décadas de intervenções para
promover pequenas e médias agro-
indústrias, individuais ou de grupos
de agricultores, como uma estratégia

para a renovação sus-
tentável da agricultura
familiar, juntamente
com seus processos tra-
dicionais de produção
de alimentos. 

Entre as principais
conclusões, os pesqui-
sadores da Epagri apon-
tam a diversidade de a-
tores, de experiências
realizadas e de siner-
gias, muitas vezes invo-
luntárias ou conflituo-

sas, entre as intervenções públicas e
privadas para o surgimento e a per-
sistência desses modelos de desen-
volvimento agroindustrial.  

O capítulo 5 do livro pode ser bai-
xado gratuitamente no site:
www.fao.org/docrep/015/i2420e/
i2420e.pdf 

Marangoni & Consultores Associados
Fone (48) 3028-7736 ou

juridicoseagro@marangoni-adv.com.br

O engenheiro civil e senador Edison
Lobão Filho (PMDB-MA) é o novo relator
designado para emitir relatório sobre a
PEC nº 2/2010 (Proposta de Emenda à
Constituição) que estabelece a observân-
cia do piso salarial nacional das diversas
categorias profissionais, conforme leis
federais nº 4.950-A/66 e 5.194/66, para
o servidor público. 

O objetivo da proposta é fazer com
que os setores públicos federal, estadual
e municipal não utilizem mecanismos pa-
ra descumprimento do salário mínimo
profissional, tais como descaracterizar a
nomenclatura de cargos privativos de en-
genheiros e agrônomos com denomina-
ções genéricas, apesar de haver pré-re-
quisito de formação específica.

Para o presidente do Crea-SC, enge-
nheiro civil e de segurança no trabalho,
Carlos Alberto Kita Xavier, a proposta de
emenda garante a valorização dos profis-

sionais da engenharia, estimulando o ser-
vidor público a prestar um bom serviço.
“É um grande erro supor que o poder pú-
blico esteja economizando ao não pagar
o salário mínimo profissional determina-
do em lei”, afirma Kita.

O Seagro tem se manifestado a favor
da PEC aos relatores que antecederam o
Senador Lobão, recomendando o parecer
favorável a essa iniciativa que será uma
importante conquista na luta para fazer
valer o SMP para todos os profissionais
das prefeituras e estatutários. Agora é
hora de intensificar as manifestações jun-
to ao novo relator, enviando e-mails soli-
citando agilidade e parecer favorável. 

Faça a sua parte, envie para o e-mail:
lobaofilho@senador.gov.br 

Acompanhe: www.senado.gov.br (En-
tre em Atividade Legislativa, marque PEC
e digite o número 02/2010).  

Mínimo profissional para 
os servidores públicos

Seagro mobilizado para
proteger SMP da ADPF

Atualmente correm no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) três Arguições de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental da
Constituição Federal (ADPF) no processo
judicial promovido pelos Estados do Mara-
nhão e do Piauí. 

Para defender e reforçar as questões
jurídicas no cumprimento do Salário Míni-
mo Profissional, o Seagro e a Fisenge en-
traram com o recurso Amicus Curiae (inter-
venção assistencial em processo de con-
trole de constitucionalidade) afirmando
que o SMP tem sua constitucionalidade
garantida e buscaram parcerias com outras
entidades e lideranças políticas.  

No pedido, o Seagro esclarece que o
salário mínimo da categoria não vai con-
tra nenhum dos preceitos fundamentais, já
que a Constituição de 1988 prevê a exis-
tência de piso salarial proporcional à ex-
tensão e à complexidade do trabalho, de-
duzindo-se daí que vinculação a piso sala-
rial. Com esse pedido, o Seagro quer que o
STF rejeite a ADPF.



Os presidentes do Seagro e do Simvet,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa e
o médico veterinário Geraldo Bach, esti-
veram reunidos com engenheiros agrô-
nomos e médicos veterinários que traba-
lham nas cooperativas e agroindústrias
em todo o estado, acompanhados dos res-
pectivos diretores regionais, em assem-
bleia regional, entre 13 e 18 de abril/12. 

Nas reuniões, o presidente do Jorge
Dotti Cesa, apresentou, orientou e ques-
tionou sobre as principais reivindicações
dos colegas na Campanha Salarial 2012-

2013, sobre o não cumprimento por parte
das agroindústrias sobre o piso salarial,
entre outras questões de interesse das
categorias.

Um dos principais assuntos na pauta
diz respeito ao salário mínimo profissio-
nal (8,5 salários mínimos para 8h e 6 sa-
lários para 6h), cujo pagamento vem sen-
do cumprido pela maioria das empresas
graças a cláusula renovada anualmente na
Convenção Coletiva. Caso contrário, o
cumprimento se dá por ações trabalhistas
na Justiça. 

Quem não estiver recebendo este valor
deve denunciar para o Seagro. "Há algum
tempo atrás os profissionais tinham re-
ceio de denunciar temendo represálias.
Atualmente não há motivo para isto, pois
as empresas sabem dos riscos que correm,
inclusive perante o Ministério Público.
Hoje as boas práticas trabalhistas são
fundamentais até mesmo para a sobrevi-
vência no mercado internacional", co-
menta o Dotti Cesa.
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Assembleia regional com os profissionais da Sadia, em Concórdia Assembleia regional na Coopercampos, em Campos Novos 

CAMPANHA SALARIAL 2012-2013 - COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS

s engenheiros agrônomos e mé-
dicos veterinários aprovaram a
contraproposta apresentada pelo
dirigente da Sindiocesc - Sindica-
to e Organização das Cooperati-

vas, em 23 de maio/12.  
Os trabalhadores das Cooperativas con-

seguiram índice de reajuste de 7% (INPC
de 4,88% + 2,12% de ganho real), além do
compromisso de repassar os benefícios que
serão concedidos à categoria preponde-
rante, foram renovadas as cláusulas sociais
da Convenção Coletiva de Trabalho
2010/2011. 

Também foi mantida a principal cláusu-
la para os engenheiros agrônomos e médi-
cos veterinários que é a garantia de cum-
primento da Lei 4.950/A-66 que estipula o
Salário Mínimo Profissional (8,5 salários
para jornada de 8 horas). 

Na reunião com os dirigentes do Sin-
dicarne - Sindicato das Agroindústrias de

SC, o Seagro aceitou a contraproposta a-
presentada em conjunto com os dirigentes
do Simvet, Sindizoot e Sintagri, em 31 de
maio/12. 

A contraproposta contempla a renova-
ção das cláusulas sociais, reajuste em
torno de 6,5% (INPC de 4,88% + 1,62% de
Ganho Real) equivalente a categoria pre-
ponderante e, principalmente, a manuten-
ção da cláusula que garante o pagamento
do mínimo profissional (SMP). 

Ao preencher sua ART - Crea-SC, indique a 
entidade de classe que luta, representa e 

defende o Engenheiro Agrônomo.

Indique o 

SEAGRO-SC

Código 21 

FORTALEÇA SEU SINDICATO

OOOO

Produtores criam
Cooperativa Central
para disputar o 
mercado do arroz 

Para competir nos mercados na-
cional e internacional, cinco coope-
rativas agropecuárias de Santa Catari-
na fundaram no início de maio, a
Cooperativa Central Brasileira de
Arroz, a Brazil Rice. A constituição da
nova cooperativa de segundo grau
vinha sendo articulada a mais de duas
décadas pela Ocesc. 

Participam da central a Cooperja
de Jacinto Machado, a Cooperjuriti de
Massaranduba, a Cravil de Rio do Sul,
a Copagro de Tubarão e a Coopersulca
de Turvo. Essas cooperativas movi-
mentam por ano, um volume de arroz
de 450 mil toneladas, o que represen-
ta 35% da produção catarinense. Es-
sas cooperativas da área de arroz pre-
tendem centralizar operações de inte-
resse comum, visando buscar econo-
mia de escala e, consequentemente,
melhores resultados aos seus associa-
dos.

A Coopercentral do arroz será pre-
sidida por Vanir Zanatta, tendo como
vice-presidente Harry Dorow e secre-
tário Dionísio Bressan Lemos. Os con-
selheiros são Arlindo Manenti e Or-
lando Giovanella. O arroz é a principal
fonte de renda de 8 mil produtores
catarinenses, gerando mais de 50.000
empregos diretos e indiretos. O Esta-
do cultiva 150,5 mil hectares e pro-
duz 1 milhão e 39 mil toneladas/ano
em 60 municípios do Sul, Vale do Ita-
jaí e Norte catarinense.

07 de julho é comemorado

DIA DO 
COOPERATIVISMO
A história e os números de-

monstram o diferencial econômi-
co e social de Santa Catarina no
espaço urbano e rural sustentado
de forma expressiva pelo trabalho
desenvolvido por todo sistema
cooperativista, suas cooperati-
vas, funcionários e associados. 

O Seagro destaca a importan-
te contribuição dada pelos enge-
nheiros agrônomos para o desen-
volvimento dos agricultores coo-
perativados.

Piso salarial é prioridade para os
profissionais das empresas privadas

O assessor jurídico da Ocesc, Gilson Flores,
com o presidentes do Seagro e do Simvet, 

em 23 de maio/12

Seagro fecha acordo nas
Cooperativas e Agroindústrias

Os trabalhadores
conseguiram o INPC +

ganho real, renovação da
CCT 2011 e do piso salarial

Salário Mínimo
Profissional está garantido

Embora a Pauta de Reivindicações
contemplasse outras questões, os diri-
gentes sindicais avaliam que no cenário
atual a garantia do Salário Mínimo Pro-
fissional (SMP) já atende parcialmente
a expectativa das categorias.

Com a cláusula, a categoria garante
um reajuste em janeiro, quando aumen-
ta o salário nacional. “Este ano, repre-
sentou um reajuste superior a 14%. Ne-
nhuma outra categoria no Brasil conse-
gue isto nas negociações”, destaca o
presidente do Seagro, Jorge Dotti Cesa.



Comunicação mantém a categoria mobilizada 
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pós quase três meses desde a
entrega da Pauta de Reivindi-
cações da Campanha Salarial
2012-2013, e o Governo ain-
da não tem uma proposta
que atenda minimamente as

demandas da categoria.
Em 9 de maio/12, o secretário da

Agricultura João Rodrigues chegou a
convocar o Seagro e demais sindica-
tos, afirmando ter uma proposta já au-
torizada pelo Conselho de Política Fi-
nanceira (CPF). Só que na reunião, Ro-
drigues não compareceu. Em seu lu-
gar, o secretário adjunto, engenheiro
agrônomo Aírton Spies, apresentou
uma proposta absurda que contempla-
va apenas o INPC do período e ainda
retirava algumas cláusulas já conquis-
tadas no Acordo de 2011. A tentativa
de retroceder no auxílio creche/babá,
no valor do adicional de insalubridade
e na garantia de emprego comprovou
mais uma vez o descaso total com os
trabalhadores. 

O presidente do Seagro, engenhei-
ro agrônomo Jorge Dotti Cesa, ressal-
tou novamente junto aos dirigentes
das empresas que a prioridade deste
Acordo será garantir a implantação de
uma nova proposta de PCS (Plano de
Carreira e Salários) que valorize todas
as áreas das empresas, com a criação
de carreira por área de atuação como
preconiza os ACTs de 2011. “Estão
brincando com a categoria dizendo
que PCS não é assunto de Acordo. Os
rumos para a gestão das duas empre-

sas públicas que dão sustentação tec-
nológica e sanitária para a agropecuá-
ria catarinense passam pelo estado de
humor de um ou dois burocratas de al-
tos salários da Fazenda”, enfatiza Dot-
ti Cesa. 

Informado de que a proposta não
seria levada para assembleia, Spies
concordou com o argumento dos diri-
gentes de que é fundamental retomar
as negociações e avançar nas garan-
tias de implantação do novo PCS em
2013, mesmo que os impactos finan-
ceiros e a migração para o novo Plano
ocorram paulatinamente. 

Além da correção da tabela do
PCS, os engenheiros agrônomos rei-
vindicam reposição de 100% do INPC
do período, ganho real, vale alimen-
tação no valor de R$ 28,00 e a reno-
vação das cláusulas sociais. O Seagro
também continua a discutir outras
questões, como o diretor eleito na
Cidasc, além da implantação do adi-
cional de pós-graduação, promoção
por merecimento e insalubridade.

Sindicatos parceiros 
O descaso com a agricultura atinge

também os trabalhadores da Cidasc do
porto de São Francisco, que reivindi-
cam ao menos que seja mantido o a-
cordo atual, já que o CPF sugeriu um
retorno no ganho sobre a produção: ao
invés das atuais 100 mil toneladas,
eles passariam a receber só a partir da
produção de 150 mil toneladas. 

O Sintracasc (Sindicato dos Traba-
lhadores do Comércio Armazenador)
não aceita essa decisão, pois é um re-
trocesso sobre uma cláusula já con-
quistada. Os dirigentes sindicais avi-
saram que, mantida essa intransigên-
cia, os trabalhadores iniciariam uma
mobilização ainda em julho, inclusive
com a paralisação do porto e da defe-
sa sanitária.

Além do Simvet, o Seagro tem par-
ticipado das negociações com outros
sindicatos de categorias que represen-
tam algumas das áreas prioritárias e
estratégicas para a execução dos tra-
balhos da Epagri e Cidasc: Senge (de-
mais engenheiros), o Sindizoot (zoo-
tecnistas), Sincopolis (contabilistas),
Sindiquímica (químicos), Sinsesc (se-
cretárias), Sindecon (economistas) e
Sintracasc (Cidasc/Porto São Francis-
co).

Questões jurídicas da Campanha Salarial foram debatidas no
CD com a advogada Sandra Marangoni, em 13 de março

Descaso com os profissionais da Agricultura. A reunião agendada
foi cancelada e os dirigentes não foram avisados, em 22 de maio

Rodada de negociação com o Secretário João Rodrigues,
com o Seagro e mais oito sindicatos, em 18 de junho

PCS é prioridade para os
profissionais das Empresas Públicas

Campanha Salarial - Empresas Públicas

A garantia da implantação de um novo PCS com novas carreiras vai permitir
que todos os profissionais possam subir nas referências da sua carreira

por critérios específicos para cada área de atuação

Assembleia regional em Florianópolis aprova 
a pauta de reivindicações, em 23 de abril

Dirigentes do Seagro e Simvet entregam a pauta de reivindicações
ao Secretário da Agricultura, João Rodrigues, em 03 de maio

AAAA

Dirigentes do Seagro e demais sindicatos na 2ª rodada de
negociação na SAR, com o Secretário Adjunto, engenheiro

agrônomo Aírton Spies, em 09 de maio

Dirigentes do Seagro e Simvet no SRTE, em 25 de abril/12 

Para manter os profissionais in-
formados de todos os avanços da

campanha salarial, bem co-
mo das reuniões e

rodadas de ne-
gociação, o Sea-

gro tem enviado
os boletins eletrô-

nicos “Informe
Seagro” e “Campa-

nha Salarial”.
Caso não esteja re-

cebendo os boletins, a-
tualize seu endereço ele-

trônico enviando e-mail para:
seagro@seagro-sc.org.br

Divulgação na Imprensa
Conforme deliberação do CD, o

Seagro continua divulgando na Im-
prensa o trabalho e a contribuição dos
engenheiros agrônomos para a socie-
dade, além dos encaminhamentos e
reivindicações da Campanha Salarial.
Confira o clipping no:

www.apoiocomunicacao.com.br 
Login: seagro  Senha: seagro



s 54 cláusulas que compõem a pauta de reivin-
dicações da Campanha Salarial 2012/ 2013 dos
engenheiros agrônomos e médicos veterinários
foram entregues em 3 de abril/12, ao Secretário
da Agricultura e da Pesca (SAR), João Rodrigues,

bem como aos presidentes das empresas vinculadas Epa-
gri, Luiz Hessmann e da Cidasc, Enori Barbieri, em Floria-
nópolis. Com isso, teve início as negociações visando o
Acordo Coletivo de Trabalho. 

Considerando a importância da agricultura para todas
as regiões de Santa Catarina, os dirigentes das 22 Direto-
rias Regionais do Seagro também entregaram cópias das
pautas aos Secretários de Estado de Desenvolvimento Re-
gional, em abril. 

Nas SDRS, os diretores regionais manifestaram para os
respectivos secretários, a preocupação da categoria com
a perda de profissionais especializados para universida-
des e para Embrapa, na qual o salário médio é duas vezes
o valor pago em Santa Catarina, bem como ressaltaram as
reivindicações da pauta que dizem respeito às condições
de trabalho, reajuste real de salários e nova carreira pro-
fissional baseada no piso da categoria.

A iniciativa valorizou as lideranças políticas regionais
e unificou o movimento em todo o estado. Além disso, a
entrega da pauta foi divulgada em vários programas de

rádio, em jornais locais e nos noticiários na
televisão.

“Foi como uma demonstração de força,
união da classe e para registrar a relevância
da pauta de reivindicações da categoria, me-
diante sua importância para os profissionais e
para o desenvolvimento agrícola no estado”,
destaca o vice-presidente do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Vlademir Gazoni. 

Data Base é 1º de Maio
A diretoria do Seagro alertou os dirigentes das empre-

sas e da SAR, de que já foi tirado nas assembleias o indi-
cativo de greve, caso não fosse respeitada a data base da
categoria, que é 1º de maio. A deliberação do CD e das as-
sembleias visam evitar as campanhas salariais anteriores,
como do ano passado quando o ACT foi assinado somente
em outubro.

Data Base é o período do ano em que patrões e empre-
gados representados pelos Sindicatos se reúnem para re-
pactuar os termos dos seus contratos coletivos de traba-
lho. Neste período, os trabalhadores podem, de maneira
coletiva através do Sindicato, reivindicar a revisão de sa-
lário, apontar a manutenção do acordo, além de incluir
novas cláusulas.
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CONCÓRDIA

AAAA

O Secretário da SDR de Concórdia, Paulo Pastore, rece-
beu a pauta de reivindicações dos diretores regionais do
Seagro, engenheiros agrônomos Zemiro Massotti e Anas-
tácio Matos, em 19 de abril. Pastore ressaltou a importân-
cia do trabalho dos profissionais que atuam na Cidasc e
Epagri e a contribuição das empresas para o desenvolvi-
mento sustentável do meio rural catarinense. 

JOAÇABA

Os Engs. Agrs. Júlio César Dambros, Túlio Dassi e Darci Galio,
acompanhados do Méd Vet. Clóvis Segalin, apresentam a pauta de

reivindicações ao Secretário da SDR, Jair Lorenzetti 

A pauta de reivindicações da campanha salarial das
empresas públicas foi entregue ao Secretário da SDR de
Joaçaba, Jair Lorenzetti, pela diretoria regional do Seagro,
o presidente da Aeajo e o representante do Simvet, em 17
de abril. 

Os dirigentes aproveitaram para expor a real situação
dos profissionais e a preocupação com futuro das empre-
sas públicas. Lorenzetti demonstrou surpresa sobre os fa-
tos e se comprometeu interceder junto ao Governo, espe-
cialmente sobre o cumprimento da data base.

XANXERÊ

O Med. Vet. Milton Casper e o Eng. Agr. Moeses Danner entregaram
a pauta ao Secretário da SDR de São Lourenço do Oeste, 

Osvaldino Scapini (centro)

O diretor regional do Seagro, engenheiro agrônomo
Moeses Danner e o médico veterinário Milton Casper entre-
garam a pauta de reivindicações ao Secretário em exercí-
cio da SDR de São Lourenço do Oeste, Osvaldino Scapini,
em 9 de abril. Scapini se comprometeu em solicitar pesso-
almente o empenho do Secretário João Rodrigues no aten-
dimento das reivindicações devido à grande importância
dos profissionais do Seagro e Simvet. A visita foi divulga-
da na Rádio 12 de Maio de São Lourenço do Oeste, na Rá-
dio Peperi de Campo Erê e no jornal “Destaque Regional”.

LAGES

Os Engs. Agrs. José Márcio Lehmann e Paulo Primo Bertoletti
acompanhados de vários colegas entregaram a pauta ao Secretário

da SDR de Lages, Jurandi Agustini, em 11 de abril/12

Os diretores regionais do Seagro, engenheiros agrô-
nomos José Márcio Lehmann e Paulo Primo Bertoletti,
entregaram a pauta de reivindicações ao Secretário da
SDR, Jurandi Agustini, em 11 de abril. Eles manifestaram
a preocupação com a perda de profissionais mais espe-
cializados para universidades e para Embrapa, na qual o
salário médio é duas vezes o valor pago em Santa Cata-
rina. A visita teve ampla divulgação na televisão local.

Jurandi assumiu o compromisso de que as negocia-
ções e fechamento do acordo teriam seu apoio.   

CAÇADOR

Os Engs. Agrs. Janice Valmorbida, Walter F. Becker, Marcelo Couto e
Gabriel Leite, além do Méd. Vet. Álvaro Graeff, entregaram a pauta ao

Secretário da SDR de Caçador, Gilberto Comazzetto

A diretoria do Seagro apresentou os principais tópicos
da pauta de reivindicações ao secretário da SDR de Caça-
dor, Gilberto Amaro Comazzetto. Na ocasião, ele se com-
prometeu enviar um ofício ao secretário João Rodrigues
em apoio à categoria e salientou que a bancada da agri-
cultura na câmara de deputados também deveria ser procu-
rada para trabalhar em conjunto nas negociações.

CAMPOS NOVOS
O diretor regional do Seagro em Campos Novos, enge-

nheiro agrônomo Eduardo Neujahr, acompanhado dos co-
legas Alberi João Mário e Carla Pandolfo, visitaram o se-
cretário da SDR Alaor Götz, para entregar a pauta de rei-
vindicações e solicitar o apoio da regional. Götz prometeu
reforçar a solicitação junto ao Secretário João Rodrigues e
reiterar a importância da categoria junto à organização e
desenvolvimento da agricultura estadual.

Foi uma demonstração de força, união da classe e para registrar a
importância da pauta de reivindicações dos profissionais da Agricultura

Repercussão na Imprensa
A entrega da pauta foi divulgada em vários

programas de rádio, em jornais locais e
noticiários na televisão

Os Engs. Agrs. entregaram a pauta de reivindicações ao
Secretário da SDR de Timbó, Raul Theiss (centro) 

BLUMENAU
O diretor regional do Seagro de Blumenau, enge-

nheiro agrônomo Waldir Vitalis, acompanhado dos cole-
gas de Timbó, Rio dos Cedros, Ascurra, Gaspar e Indaial
entregaram a pauta de reivindicações da Epagri e Cidasc
ao secretário de Timbó, Raul Rogério Theiss. O secretário
disse que vai colaborar intercedendo com os pares para
que a negociação seja o mais breve possível. 

O Secretário da SDR, Paulo Pastore, recebe a pauta dos diretores
regionais, Engs. Agrs. Zemiro Massotti e Anastácio Matos

Diretores regionais do Seagro
entregam a Pauta nas SDRs 



Os engenheiros agrônomos da Cidasc,
Milton Luiz Breda e Matheus Mazon Fraga,
apresentaram o Diagnóstico de Uso de A-
grotóxicos da Região da Grande Florianópo-
lis. O documento foi elaborado após a apli-
cação de 43 questões para 1.700 pessoas
que manuseiam agrotóxicos em 20 regiões
do estado, entre julho a dezembro/11. As
informações do Diagnóstico de Santa Ca-
tarina ainda estão sendo pontuadas e de-
verão ser divulgadas em breve.

Mas, os profissionais adiantaram que os
dados no estado mostram que ainda exis-
tem muitos produtores com uma ou mais
práticas que levam ao uso incorreto de a-
grotóxicos e, consequentemente, a produ-
ção de alimentos de baixa qualidade. 

Segundo Breda, ficou evidente a pouca
ou total ausência dos setores públicos e
privados como promotores das boas práti-
cas agrícolas para o uso  correto  de agrotó-
xicos. A maioria dos agricultores entrevis-
tados não leem o receituário e nem a bula.
Tampouco guardam a nota fiscal e, conse-
quentemente, não sabem onde devolver as

embalagens vazias pois é na nota fiscal que
indica onde entregar as mesmas. “Falta ins-
trução em todas as regiões do estado. A
grande maioria adquire os produtos no
ponto de venda seguindo orientações do
balconista. Isso é ilegal, porque o profis-
sional tem que fazer uma avaliação prévia
na lavoura para só depois emitir a receita”,
explica o gerente de fiscalização de agrotó-
xicos e comércio de sementes e mudas da
Cidasc. 

Os dados também indicam que o recei-
tuário agronômico não está cumprindo com
a função pela qual foi criado. “Hoje está
sendo emitido receituário para legalizar a
venda e não como um instrumento para o-
rientar a utilização de agrotóxicos”, desta-
ca Breda. “Para reverter essa situação, é
preciso que a ação de vários órgãos como o
Crea, Seagro, Aeasc, entre outros, para
conscientizar a importância desse instru-
mento, pois é o profissional que conhece e
determina o veneno correto para cada
praga, sem prejudicar o alimento e nem o
meio ambiente”, conclui o gerente.

1º Seminário Região Sul do Pro-
grama de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos em Alimentos (Para),
realizado em 14 e 15 de junho, lo-
tou o auditório da Alesc com pro-

fissionais da saúde e da agronomia e auto-
ridades de Santa Catarina, Paraná e do Rio
Grande do Sul para discutir a produção a-
grícola sustentável e os impactos do uso de
agrotóxicos na saúde pública. 

O evento foi promovido pela Diretoria
de Vigilância Sanitária de Santa Catarina e
pela Secretaria de Estado da Saúde para
marcar os 10 anos do Programa. Nesse pe-
ríodo, o Para conseguiu subsídios para tra-
balhar na redução do uso ilegal de agrotó-
xicos, melhorar a fiscalização do uso indis-
criminado e conscientizar o consumidor so-
bre os malefícios causados à saúde. Entre
as propostas do programa para os próximos
anos está a realização de análise fiscal das
culturas e implantação efetiva da rastrea-
bilidade dos hortifrutigranjeiros.

Em 2011, no Brasil foram registrados
oito mil casos de intoxicações por agrotó-
xicos. Estima-se que, para cada caso notifi-
cado, existam 50 não registrados. 

Segundo a diretora da Anvisa, Raquel
Bittencourt, deve-se pensar no impacto do
uso de agrotóxicos nos indicadores de saú-
de. “É preciso traçar políticas públicas refe-
rentes ao adoecimento da população pelo
consumo de produtos com agrotóxicos e

construir uma consciência sanitária para a
diminuição do seu uso”, salientou.

Na solenidade de abertura do evento, o
deputado engenheiro agrônomo José Mil-
ton Scheffer (PP) ressaltou a necessidade
urgente de proteger o agricultor e o consu-
midor, construindo uma sociedade mais
saudável e sustentável. “Somos líderes
mundiais na produção de alimentos, mas
também ocupamos o primeiro lugar no con-
sumo de agrotóxicos. Podemos continuar
na liderança da produção, mas com o uso
adequado dos agrotóxicos”, frisou. 

O presidente do Seagro, engenheiro a-
grônomo Jorge Dotti Cesa, considerou o e-
vento muito interessante e que as informa-
ções foram relevantes para traçar uma o-
fensiva quanto ao abuso e mau uso dos de-
fensivos. “Os dados mostram a pouca capa-
cidade do Governo de acompanhar e capa-
citar os agricultores para o uso dos equipa-
mentos e também de disponibilizar profis-
sionais para orientar e fiscalizar o uso de
agrotóxicos”,  considerou Dotti Cesa. 

Já o palestrante do Paraná, engenheiro
agrônomo Allan Gabriel Campos Pimentel,
deixou evidente sua indignação nas falhas
que favorecem o uso indiscriminado de a-
grotóxicos. Segundo Allan, o Brasil é o úni-
co país onde quem vende também pode re-
ceitar o produto. Ou seja, as próprias agro-
pecuárias contratam profissionais para pres-
crever seus insumos. “É o mesmo que as far-

mácias disponibilizarem um médico para
emitir receitas aos clientes”, destacou.

O paranaense também deixou os profis-
sionais da saúde espantados quando de-
nunciou que os agrotóxicos ainda podem
ser receitados por técnicos de ensino mé-
dio, graças a uma legislação absurda e de-
cisões judiciais em alguns estados.

Ferramenta inédita monitora
o comércio no Paraná

Allan é coordenador no Siagro (Sistema
de Monitoramento do Comércio e Uso de A-
grotóxicos do Paraná) e veio para falar so-
bre o Sistema implantado em conjunto com
o Crea-PR e Companhia de Informática
(Celepar), em 19 de janeiro/10. A ferra-
menta inédita no Brasil, monitora eletroni-
camente o comércio e venda de agrotóxicos
em todo o Paraná. 

O Sistema permite que as informações
constantes nas receitas agronômicas apre-
sentadas pelos usuários que adquirem agro-
tóxicos e afins sejam enviadas semanal-
mente, agilizando o processo que antes le-
vava 30 dias. Além disso, permite que se
tenha uma fonte de dados atualizada e ágil
para reunir diagnósticos de interesse públi-
co como a verificação de um ataque de pra-
gas ou a orientação para a utilização mais
segura de agrotóxicos.

Seminário sobre o uso e efeitos de 
agrotóxicos nos estados do Sul

Profissionais e autoridades de Santa Catarina, Paraná e do Rio Grande do Sul debateram a produção agrícola sustentável e os impactos do uso de agrotóxicos 

O evento marcou os 10 anos do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos

OOOO
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Diagnóstico de Uso de Agrotóxicos em Santa Catarina

COORDENADORES DE
CÂMARAS DE AGRONOMIA
DEBATEM FISCALIZAÇÃO DE
AGROTÓXICOS NO BRASIL
O representante do Seagro na Câmara

de Agronomia junto ao Crea-SC, enge-
nheiro agrônomo Gilson José Marcini-
chen Gallotti participou da 2ª Reunião
Ordinária Nacional das Câmaras Especia-
lizadas de Agronomia (CCeagro), realiza-
da entre 16 a 18 de abril/12, em Porto
Velho/Rondônia. 

Além de congregar os profissionais
das áreas de agronomia, engenharia flo-
restal e pesca de todos os estados e Dis-
trito Federal, foi debatido o posiciona-
mento da CCeagro frente ao registro,
comercialização e aplicação de agrotó-
xicos no Brasil, entre outros assuntos
relevantes.

A proposta tirada com relação a fis-
calização dos Agrotóxicos e o Receituário
Agronômico foi de fazer um termo de
cooperação técnica com os órgãos de
Defesa Sanitária Vegetal em todos os
estados. “Será uma fiscalização integrada
envolvendo os Creas, órgãos de defesa
sanitária, Ceasas, Polícia Ambiental, en-
tre outros, para rastrear os produtos e
que, se houver irregularidades, os culpa-
dos possam ser identificados e punidos
conforme a lei”, explica Gallotti.

Agrosul debate Alimento,
Saúde & Agricultura

A Federação dos Engenheiros Agrôno-
mos do Paraná (Feap) em parceria com
Aeasc/SC, Sargs/RS e a Confaeab - Confe-
deração dos Engenheiros Agrônomos do
Brasil promovem o Agrosul - Encontro Sul
Brasileiro de Engenheiros Agrônomos,
com o tema Alimento, Saúde & Agricultu-
ra - Os agrotóxicos e o papel dos Enge-
nheiros Agrônomos na Segurança Ali-
mentar e Sustentabilidade Ambiental, de
8 a 10 de agosto/12, em Curitiba. 

O evento é preparatório para o 28º
CBA 2013.

Manual orienta sobre
Receituário Agronômico 

Desenvolvido de forma pioneira e ho-
je referência em todo o Brasil, o Manual
de Orientação sobre Receituário Agronô-
mico - Uso e Comércio de Agrotóxicos é
resultado do trabalho de representantes
de entidades ligadas à Agronomia no Pa-
raná, que integram o GT Agrotóxico do
Crea-PR. 

A iniciativa nasceu da necessidade de
se ampliar a orientação dos diferentes
públicos envolvidos com aplicação do a-
grotóxico, desde o governo, passando pe-
la indústria, os profissionais da Agrono-
mia, o agricultor e os comerciantes. O
manual está disponível no site:
www.crea-pr.org.br, link Publicações.

Na Grande Florianópolis
(Alguns dos pontos levantados nos

93 questionários aplicados na região)

• Apenas 9,7% dos entrevistados têm a proprieda-
de vistoriada antes da emissão do receituário; 
• 89,2% adquirem agrotóxico direto no ponto co-
mercial, 39,7% seguem as orientações do balco-
nista, 58% não consultam ninguém;
• 9,7% afirmam haver vistoria na propriedade antes
da receita, 43% nunca e 47,3% às vezes;
• 36% nunca leem as notas fiscais, 36% poucas
vezes e 6% sempre leem; 
• 46,2% sempre recebem o receituário 
agronômico, 17,2% nunca;
• 43% sempre guardam a receita e 17,2% sempre
seguem sua orientação;
• 74% entendem parcialmente a bula, 12% sequer
a leem;
• 21,5% nunca observam os pictogramas nos
rótulos, e 33% às vezes; 
• 64% não participaram de nenhum evento de 
aplicação de agrotóxico nos últimos 5 anos; Dos
que participaram, 78,8% foram ministrados por
empresas; 
• 71% não sabem diferenciar um produto 
contrabandeado de um legal, e 63,4% não sabem
aonde denunciar;
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Emissão de Receituário Agronômico 
é questão de saúde pública

Brasil se transformou no maior
consumidor mundial de venenos
agrícolas desde 2008. De acordo
com a Anvisa, o uso de agrotó-
xicos aumentou 190% em 2010,

enquanto no mercado mundial, cresceu
93%. Só na última safra (2010/2011), o
consumo dos pesticidas foi de cerca de
um milhão de toneladas. 

Esse cenário acendeu o sinal verme-
lho de representantes de diferentes seto-
res da saúde, entidades de classe, movi-
mentos sociais e pesquisadores diante da
urgência de ações para enfrentar o uso
indiscriminado de agrotóxicos. Eles de-
fendem que o uso desses produtos deixou
de ser uma questão relacionada à produ-
ção agrícola e se transformou em um pro-
blema de saúde pública e de preservação
do meio ambiente. 

Hoje, a segunda maior causa de into-
xicação depois de medicamentos é por
agrotóxicos, segundo o Ministério públi-
co. Mas, são as que mais matam, infor-
ma o Sistema Nacional de Informações
Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz. 

Mais fiscalização
Devido aos seus efeitos nocivos para

a saúde, a emissão de agrotóxicos deve-
ria ser tão ou mais rigorosa do que os
medicamentos controlados. Para adquirir
um medicamento contro-
lado, o consumidor ne-
cessita de uma receita
médica com o CRM, tele-
fone e demais informa-
ções sobre o médico res-
ponsável, nunca será emitido
por um enfermeiro ou técnico de en-
fermagem. 

Já, no caso dos agrotóxicos, a legis-
lação (Decreto Federal nº 4560/02 san-
cionado pelo presidente FHC) e algumas
decisões estaduais da justiça permitem
que os receituários agronômicos sejam
emitidos por profissionais de ensino
médio (2º grau ou nível técnico). Ou
seja, sem a grade curricular necessária.
(Veja o quadro ao lado sobre o Decreto

do Super Técnico)
Com base em uma legislação contro-

versa, tribunais de sete estados (Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mi-
nas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Espírito Santo) já deferiram o man-
dato de segurança contra os respectivos
Creas, permitindo que em alguns casos o
profissional de ensino médio emita o re-
ceituário agronômico.

Emissão de receituário só
com ensino superior 

Mas nem tudo está perdido. O Crea do
Ceará teve o aval da justiça ao negar a a-
tribuição de emitir o receituário agronô-
mico aos técnicos. Para o Crea-CE, as es-
colas de ensino médio não oferecem qua-
lificação suficiente para esses profissio-
nais no que se refere à emissão de recei-
tuário.

Veja a sentença que indeferiu o Man-
dato de Segurança em outubro/11 e a
discussão sobre o tema no: 

ht tp ://agronomos.n ing .com/
profiles/blogs/receituario-agronomico-
por-tecnicos-agricolas

É um problema social
A Coordenação Nacional das Câmaras

Especializadas de Agronomia (CCeagro)
considerou
a senten-

ça uma vitória do Crea-CE, comandada a-
través da Câmara de Agronomia.

Para o conselheiro federal do Confea,
engenheiro agrônomo Kleber Souza dos
Santos, a questão do receituário agronô-
mico é um problema de grande alcance
social. “A sociedade está exposta aos
riscos da prescrição de agrotóxicos pela
Lei 7.802/1989, por profissionais de qua-
lificação insuficiente, no caso de ensino
médio. Essa decisão no Ceará é recente e
poderia caracterizar uma reversão no es-
copo das decisões judiciais no País!"
lembra Kleber.

Vitória para a sociedade
A diretoria do Seagro considera a sen-

tença favorável ao Crea-CE uma vitória da
sociedade cearense, pois a prescrição de
receituário agronômico exige uma ampla
e profunda formação técnica e experiên-
cia profissional, além de envolver ques-
tões de saúde. “O profissional de nível
médio pode acompanhar a aplicação de
agrotóxicos, mas a emissão de receituá-
rio deve ser feita de forma muito crite-
riosa por um engenheiro agrônomo. Seria
como um técnico de enfermagem emitir
receita médica, o que obviamente é atri-
buição do médico que tem a grade curri-
cular necessária para esse fim. Nas duas
situações estamos falando de saúde pú-
blica”, destaca o presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.

A posição do Seagro é
que os agrotóxicos se-

jam comercializa-
dos com recei-
tuário agronô-
mico e aplicados
de forma segura
para proteger o
produtor rural,
os recursos na-
turais e, princi-
palmente, a
saúde do con-
sumidor.  

OOOO

Os agrotóxicos deixaram de ser uma questão relacionada à produção agrícola e se
transformaram em problema de saúde pública e de preservação do meio ambiente

A Comissão de Meio Ambiente apro-
vou em 23 de maio/12, um Projeto de
Lei (PL 3060/11) que aumenta o contro-
le sobre a comercialização de agrotóxi-
cos. O projeto determina que a emissão
do receituário agronômico deverá ser
feita em cinco vias, hoje é emitido em
apenas duas. O objetivo é aumentar o
controle e a fiscalização sobre a utiliza-
ção dos agrotóxicos no Brasil, assim co-
mo já ocorre com antibióticos e psico-
trópicos, melhorar a qualidade dos hor-
tifrutigranjeiros, reduzindo os riscos de
danos à saúde do consumidor. 

Mas, o relator da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, engenheiro agrô-
nomo e deputado Valdir Colatto (PMDB/
SC) não concorda e até apresentou um

relatório alternativo. Para ele, a legisla-
ção atual já determina que a venda de a-
grotóxicos deve ser feita através de re-
ceituário próprio e prescrito por profis-
sional legalmente habilitado. Essa é a
garantia de que será prescrito o agrotó-
xico correto para a aplicação pretendida
e de que o agricultor será devidamente
informado sobre a forma correta de utili-
zação e os riscos decorrentes do uso ina-
dequado do produto. 

“A exigência de receituário emitido
em cinco vias é desnecessária, inócua e
burocrática. Imagine um agricultor ter
que fazer isso. O número de papéis que
vai ser emitido, o custo que vai ter e a
dificuldade de controlar. São 5,2 milhões
de propriedades. Se der uma receita para
cada uma, você imagina como vai viabi-

lizar isso, questiona Colatto."

A diretoria do Seagro concorda com o
Colatto. “É mais importante fiscalizar a
emissão desses receituários, que devem
ser emitidos por profissionais habilita-
dos e com ensino superior, do que au-
mentar a burocracia. Um bom exemplo é
o sistema implantado no Paraná, o Sia-
gro, que agiliza e facilita o controle e o
uso irresponsável e indiscriminado des-
ses venenos,” destaca o presidente do
Seagro, Jorge Dotti Cesa.

O PL 3060/11 que altera a Lei
7.802/89, ainda será analisado pelas
comissões de Agricultura e de Constitui-
ção e Justiça, antes de passar pelo
Plenário.

PL prevê regras mais rígidas para a venda de agrotóxicos

O Decreto do
“Super Técnico”

Em 30 de de-
zembro/02, no úl-
timo dia do gover-
no do presidente
da República Fer-
nando Henrique
Cardoso sancionou
o Decreto 4560/02,
por inspiração e
manobra política
do ex-deputado fe-
deral Hugo Biehl.
Na ocasião, FHC ligou para Biehl dizendo que
era um presente pela luta do parlamentar,
que é técnico no 2º grau. Foi realmente um
prêmio ao então Deputado e uma bomba para
o Sistema Confea/Crea. Os estilhaços estão
estimulando uma luta de classes sem prece-
dentes.

O Decreto Federal 4560/02 dá nova reda-
ção aos artigos 6º, 9º e 15 do Decreto
90.922, de 06 de fevereiro/85, que regula-
menta a Lei 5524, de 05 de novembro/68, a
qual dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico Industrial e Técnico Agrícola de nível
médio ou de 2º grau.

A edição nº 92 do Jornal do Seagro de
dezembro/04, traz um encarte Especial sobre
o Decreto do Super Técnico. Na publicação
estão relatados as manobras politiqueiras, as
ilegalidades, a inconstitucionalidade e a ir-
responsabilidade social do decreto e suas
consequências. 

Confira: www.seagro-sc.org.br

ESPECIAL
Florianópolis, Novembro e Dezembro de 2004 - Parte integrante do Jornal do Seagro nº 92

Em 30 de dezembro/02, no estertor do governo FHC, por inspiração e manobra
política do ex-Deputado Federal Hugo Matias Biehl, o presidente da República

sanciona o Decreto Federal nº 4560/2002. Foi realmente um prêmio
ao então Deputado, e uma bomba para o Sistema Confea/Crea.

Os estilhaços estão estimulando uma luta de classes sem precedentes.
Conheça um pouco mais da história, das manobras politiqueiras, das ilegalidades, da
inconstitucionalidade e da irresponsabilidade social do decreto e suas consequências

Os adversários da categoria Agronômica 

Hugo Bihel
Ex-Deputado Federal

Fernando Henrique Cardoso
Ex-Presidente da República

Moacir Sopelsa
Secretário de Estado da

Agricultura e Política Rural

Wilmar Carelli
Presidente da Cidasc

E
sses quatro políticos foram os maiores responsáveis
pela gestação, publicação e execução do Decreto

Federal nº 4560/2002 e da Resolução Normativa
da Cidasc, que incitam à prática da exorbitância do

exercício profissional, vulgarizam e prostituem as
atribuições profissionais, não só dos Engenheiros

Agrônomos, como também de outros profissionais de nível
superior, como: Engenheiros Florestais, Médicos Veterinários,
Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Ambientais, Biólogos,

Engenheiros de Segurança do Trabalho, Zootecnistas,
Engenheiros Agrícolas, Administradores, entre outros. 

A Confaeab já ingressou com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sobre o
decreto. O Seagro também está tomando outras medidas

legais cabíveis, inclusive contra o CFO, 
argüindo sua inconstitucionalidade

A ignorância, a atitude de não tomar conhe-
cimento por desprezo, indiferença ou dolo tem
como resultante a ação praticada com a intenção
de violar o direito alheio. Prova disso foi a edição,
em 26 de outubro/04, da Resolução NNormativa
nº 009/2004, subscrita pelo presidente da Ci-
dasc, Wilmar Carelli. Com base no Decreto 44560,
em parecer interno de sua assessoria jurídica e,
fina ironia, também tendo por base na Lei
5194/66, determina que a Gerência de Defesa
Sanitária Vegetal promova curso para o credenci-
amento de profissionais engenheiros florestais,
técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos para
a emissão do Certificado FFitossanitário dde
Origem - CCFO.

Tal Resolução, editada ao arrepio da Lei

5194/66, da Instrução Normativa nº 06, de 13
de março/00, do Ministério da Agricultura e
Abastecimento, teve a chancela e o aval do secre-
tário da Agricultura e Política Rural, Moacir Sopel-
sa, que, deliberadamente, fechou as portas e os
ouvidos para escutar os segmentos dos enge-
nheiros agrônomos.

Resta-nos a via judicial para contestar e corri-
gir este erro deliberado que satisfaz a interesses
escusos que certamente não são da sociedade
brasileira que não quer privilégios e nem a luta de
classes. Quer sim a consolidação do estado de
direito.

Para tanto o Seagro está ajuizando as ações
competentes visando reparar os danos e promo-
ver a justiça.

A prática da desobediência civil

O Decreto do Super Técnico

Resumo da Sentença 
indeferida no Ceará

Observando a legislação existente sobre as ativida-
des a serem exercidas pelos técnicos agrícolas, entendo
que não estão autorizados a emitir receituário agronô-
mico. A Lei nº 5.524/68 é exaustiva na fixação dos limi-
tes das atribuições profissionais dos técnicos agrícolas.
O inciso IV do art. 2º da referida lei dispõe caber aos téc-
nicos industriais e agrícolas de nível médio, com forma-
ção de segundo grau, dar assistência técnica na com-
pra, venda e utilização de produtos equipamentos espe-
cializados.

Ora, a expressão dar assistência na compra e venda
constante no citado dispositivo legal somente deve ser
interpretada com o sentido que lhe é próprio, significan-
do apenas a intervenção para o fim de orientar ou ajudar
alguém quando da prática de determinado ato. Não há
como se inferir de tais vocábulos a autorização para se
emitir receituários de agrotóxicos.

É sabido que o regulamento não pode consubstan-
ciar interpretação que se ponha acima da mensagem da
lei. Assim, resta evidente que o art. 6º, XIX do Decreto nº
90.922/85 atribuiu indevidamente aos técnicos agrícolas
capacidade para o exercício de atividade específica, sem
qualquer respaldo na lei que pretendia normatizar.

Se o art. 13 da Lei nº 7.802/89 dispõe que a venda
de agrotóxicos e afins deve ser efetuada mediante recei-
tuário próprio, prescrito por profissionais legalmente
habilitados, o art. 51 do Decreto nº 98.816/90, ao con-
siderar habilitado para tanto o profissional que possui
formação de nível médio, também invadiu a esfera de
competência legislativa, vulnerando o âmbito da reserva
legal.

Por fim, não se pode olvidar que se está diante de
questão relevante de saúde pública, a qual deve ser tra-
tada pelos profissionais mais qualificados possíveis,
frente às implicações advindas do exercício de atividade
que envolve a prescrição de agrotóxicos, havendo o ris-
co de qualquer falha humana atingir proporções sérias.

Portanto, a prescrição de receituário próprio para
comercialização de agrotóxicos não está abrangida no
campo de atuação dos técnicos agrícolas estabelecido
por lei, não merecendo prosperar a pretensão autoral.

(TRF4, AMS 9504560768, 4ª Turma, 
Relatora Silvia Maria Gonçalves Goraieb, DJ 01.07.98)

Sentença Nº 04.000864-6/2011 - (Tipo A). Processo Nº 06819-
38.2011.4.05.8100. Classe 127 - Mandato de Segurança. Impte:

Associação Profissional dos Técnicos Agrícolas do Ceará. Impdo:
Crea-CE.



Em 29 de abril, os engenheiros agrônomos de Santa Catarina 
comemoraram 29 anos de lutas, conquistas, representatividade e desafios. 

Neste período o Seagro adquiriu respeito e credibilidade da categoria, 
lideranças sindicais, associações, autoridades e da sociedade devido às 

conquistas nas negociações de salários e melhores condições de trabalho
para os trabalhadores das empresas públicas, cooperativas e agroindústrias.

As diversas ações desenvolvidas também beneficiaram toda a categoria
no mercado de trabalho e na valorização e capacitação profissional.

Uma história de conquistas que caminha lado a lado com a melhoria
das condições de vida e no aumento da produção e na renda

dos produtores no espaço rural catarinense.

Todas as grandes conquistas do Seagro nesses 29 anos se devem a união,
diálogo e comprometimento dos engenheiros agrônomos catarinenses. 

A diretoria do Seagro cumprimenta todos os engenheiros agrônomos que
ajudaram a construir essa história e convoca todos os profissionais para a

contagem regressiva para os 30 anos do Seagro, em 2013.
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s engenheiros agrônomos
ainda lamentam o falecimen-
to do colega engenheiro a-
grônomo Silvio Thadeu de
Menezes, aos 59 anos, ocor-

rido em 9 de abril, em Florianópolis.
Deixou esposa, três filhos, muitos a-
migos e um exemplo de profissional e
de representante de entidades de
classe no Sistema Confea/Crea e da
Mútua.

Era funcionário da Epagri, onde
foi gerente regional da Grande Floria-
nópolis, gerente de recursos naturais
na Secretaria da Agricultura, entre
outras funções.

Sílvio teve uma trajetória pessoal e profissional
destacada, comprovada pela presença maciça e
pelos depoimentos emocionantes dos profissionais
e amigos na sua despedida.  

Luta para continuar neste plano
Quatro anos atrás, descobriu um câncer e a do-

ença se alastrou, comprometendo sua saúde e o-
brigando-o a passar por várias cirurgias e trata-
mentos médicos periódicos. No entanto, enfrentou
tudo com muita coragem, fé e determinação para

permanecer o maior tempo possí-
vel neste plano, como gostava de
afirmar. 

Sempre que possível, continu-
ou a participar dos diversos even-
tos promovidos pelo Crea-SC, Sea-
gro, Aeasc e demais eventos dos
engenheiros agrônomos.

Era diretor do Seagro e estava
concluindo seu mandato como
presidente da Aeasc. Na Mútua-SC,
foi diretor administrativo por duas
gestões (2006-2008 e 2009-
2011). 

Entre inúmeras outras ativida-
des, foi coordenador do 6º Congresso Estadual de
Engenheiros Agrônomos, coordenou a campanha
que elegeu um engenheiro agrônomo no Crea-SC,
participou ativamente na elaboração e na realiza-
ção de vários eventos do Seagro, da Aeasc e
Uneagro. 

A família perde um pai e marido exemplar. Os
engenheiros agrônomos não perderam apenas um
profissional exemplar e uma grande liderança da
categoria, mas um amigo muito especial e querido
por todos.

Classe agronômica perde o 
Eng. Agr. Silvio Thadeu de Menezes

Não apenas um profissional exemplar e uma grande liderança
da categoria, mas um amigo muito especial e querido por todos

OOOO



DIRETORIA EXECUTIVA - AEASC
Gestão Abril 2012 - Abril 2015

Presidente: Raul Zucatto
Vice Presidente: Leonel Ferreira Jr
Diretor Secretário: Ari Geraldo Neumann
Dir. Secretário Adj.: Fernando A. do Amaral
Dir. Financeiro: Diógenes Eleison Y Castro
Dir. Financeiro Adjunto: Osmarino Ghizoni
Dir. de Política Profis.: Lincoln de Paula
Dir. Política Agríc.: Marciano M. Bittencourt
Dir. Técnico Cientifico: Alvori José Cantú
Dir. Sócio Cultural: Edson Cascaes Lisboa

CONSELHO FISCAL
Rosângela Rodrigues Pasetto
Túlio Cesar Dassi
Gilmar Germano Jacobowski
SUPLENTES:
Marcelo Luiz Capelari
Guilherme Machado
Eduardo Silva e Silva
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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
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Uneagro/SC foi vencedora pa-
ra atuar como Executora no
Projeto de Alternativas - Di-
versificação á Cultura do Ta-
baco, com atuação no Lote 7

que deverá beneficiar 800 produtores
dos municípios da Região Sul Catari-
nense (Braço do Norte, Grão Pará, Ja-
guaruna, Orleans, Rio Fortuna, Treze de
Maio, Criciúma, Içara e Urussanga) sob
a coordenação da engenheira agrôno-
ma Patrícia Gomes. Já no Lote 8, serão
640 produtores beneficiados dos muni-
cípios do Extremo Sul (Araranguá, Ja-
cinto Machado, Santa Rosa do Sul, São
João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e
Turvo) onde atuará com a coordenação
da engenheira agrônoma Cristine Lopes
Abreu.

O Projeto teve seu inicio em
maio/12 e terá vigência de um ano,
podendo ser renovado.

"Estamos à frente de um projeto
com novo modelo proposto. Pedimos o
apoio e confiança dos parceiros, além
da atuação conjunta das entidades de
fomento - agricultura, empresas públi-
cas de assistência técnica rural, enti-
dades privadas, organização de agri-
cultores, cooperativas, prefeituras, go-
verno estadual e federal - que serão
fundamentais para o sucesso e resulta-
do do projeto", ressalta Leonel.

A Uneagro está ofertando profis-
sionais com capacidade e experiência
em busca do desenvolvimento econô-
mico sustentável de Santa Catarina.

posse da diretoria executiva e do
conselho fiscal da Aeasc foi reali-
zada na Assembleia Geral Ordiná-
ria, de prestação de contas e en-
cerramento do mandato, inte-

grando a programação do Seminário Esta-
dual de Lideranças da Aeasc, das associa-
ções e núcleos regionais, em 27 de
abril/12, em Florianópolis. 

A chapa "Unidade e integração", enca-
beçada pelo engenheiro agrônomo Raul Zu-
catto, foi eleita em 04 de abril/12. A com-
posição da nova diretoria foi o resultado de
articulações de um grupo de colegas, coor-
denado pelo então presidente da Uneagro,
engenheiro agrônomo Diógenes Eleyson Y
Castro. A intenção foi formar uma diretoria
mesclando colegas mais experientes com a
nova safra de jovens, aliado a alguns no-
mes da gestão anterior, buscando sempre a
unidade e o fortalecimento da categoria. 

As prioridades do plano de trabalho pa-
ra a gestão 2012-2015 tem como foco as
contribuições tiradas no último Congresso
Estadual de Engenheiros Agrônomos reali-

zado em maio de 2011, enviadas pelas as-
sociações e núcleos regionais e apresen-
tadas pelos integrantes da nova diretoria.

Entidade Federativa
Zucatto destacou como principal meta

de gestão a reestruturação e transformação
da Aeasc em uma entidade estadual fede-
rativa dos engenheiros agrônomos. A prio-
ridade será aproximar e integrar todas as
associações regionais existentes e discutir
a transformação dos núcleos regionais em
novas associações regionais, fechando to-
das as macrorregiões no Estado. Todas es-
sas entidades regionais passarão a serem
associadas à futura Federação, visando o
fortalecimento da categoria, a valorização
dos engenheiros agrônomos e sua integra-
ção com a sociedade. 

"A partir de julho, vamos percorrer o
Estado realizando encontros regionais, dis-
cutindo e buscando o envolvimento dos
profissionais em prol de objetivos e metas
comuns", afirmou o ex-presidente do Crea.

Outro desafio será buscar um maior en-
volvimento dos jovens engenheiros agrôno-
mos nas entidades, além de maior partici-
pação dos estudantes e das escolas de A-
gronomia para discutir a melhoria da quali-
dade do ensino e preparar futuras lideran-
ças.  

“Esperamos contar com a colaboração
dos colegas, das associações e núcleos re-
gionais, bem como do Seagro e da Unea-
gro, para viabilizar o desafio de dar a nossa
histórica e mais antiga entidade da Agro-
nomia (criada em 1949), uma nova missão,
transformando-a em entidade federativa
forte e representativa”, ressalta Zucatto.

Assim, passará a se preocupar com a
promoção, defesa das atividades, atribui-
ções e representação da categoria de âmbi-
to estadual e, promover maior integração
com a Confaeab e com as entidades esta-
duais da categoria de outros estados.

Nova diretoria da
Aeasc toma posse

A chapa “Unidade e integração” encabeçada pelo 
Eng. Agr. Raul Zucatto foi eleita em 04 de abril/12

Cooperados participaram da Assembleia Geral Ordinaria realizada em Florianópolis, em 16 de março/12

UNEAGRO FOI VENCEDORA E EXECUTARÁ OS
LOTES 7 E 8 DA CHAMADA PÚBLICA

Escritórios Regionais em Santa Rosa do Sul e Siderópolis
Para dar maior apoio ao projeto e demais atividades profissionais da Unea-

gro, foram implantados escritórios regionais em Santa Rosa do Sul e Siderópo-
lis. A iniciativa faz parte das ações da Cooperativa na busca de melhoria admi-
nistrativa de atuação, apoio aos cooperados e atendimento aos parceiros e
clientes em Santa Catarina. Cada escritório terá um auxiliar administrativo.
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Os cooperados reunidos em assembleia elegeram o
engenheiro agrônomo Leonel Ferreira Jr para presidente
da Uneagro, em 16 de março/12. A nova diretoria foi e-
leita com foco na profissionalização da gestão, maior a-
companhamento das atividades, auxilio a valorização e
capacitação dos cooperados.

“Para podermos oferecer o que o mercado exige, ter-
emos que focar nossos esforços, intensificar as ações já
existentes e experiências acumuladas para que a Unea-
gro seja cada vez mais forte e atuante em todo o esta-
do, com mais trabalho e renda aos cooperados. Agrade-
cemos aos cooperados, ex-dirigentes e parceiros que
muito contribuíram para o sucesso da Cooperativa, em
especial a atuação da diretoria anterior e do ex-presi-
dente, engenheiro agrônomo Diógenes Y Castro que
sempre buscou a consolidação da Uneagro, garantindo
suporte financeiro para realizar ações para enfrentar
novos desafios”, destacou Leonel.

Cooperativa vai atuar como executora no
Projeto MDA de alternativas a cultura de fumo

Eng. Agr. Leonel Ferreira Junior é 
o novo presidente da Uneagro

A posse da nova diretoria foi em 27 de abril/12

Diretoria Executiva
Gestão 2012 - 2016

Presidente: Eng. Agr. Leonel Ferreira Junior
Vice-Presidente: Eng. Agr. Dirceu Willwock     
Secretário: Eng. Agr. Gilmar Luis Schardong
Financeiro: Eng. Agr. Murilo da Silva Nunes

Diretora Técnica: Eng. Agr. Cristine de Abreu

Conselho Fiscal 
Eng. Agr. Izumi Honda

Eng. Agr. Daltro Soldateli
Eng. Agr. Fernando Augusto V. do Amaral

Conselho Fiscal Suplente
Eng. Agr. Salvador Marconi Ivo Friedrich

Eng. Agr. Diogenes Eleison Y Castro
Eng. Agr. Erasmo Nei Tiepo
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m 2012, as entidades da Agrono-
mia, Seagro, Aeasc e Uneagro,
promovem eleições gerais para
buscar renovar as respectivas di-
retorias. 

Na Uneagro, o engenheiro agrônomo
Leonel Ferreira Júnior foi eleito presi-
dente da Cooperativa em 16 de mar-
ço/12. Segundo o presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, a
Uneagro é uma das poucas experiências
positivas no Brasil na atuação de profis-
sionais da agronomia de forma autôno-
ma, inclusive com bastante demanda nas
regiões mais urbanas envolvendo laudos
ambientais, demarcação de reserva legal,
novos loteamentos em áreas de expansão
do perímetro urbano, entre outros. “A
eleição de Leonel comprova uma nova
liderança que vem se destacando nos úl-
timos anos”, complementa Dotti Cesa.

Já na Aeasc, o ex-presidente do Crea-
SC, o colega Raul Zucatto, foi eleito pre-
sidente, em 4 de abril/12, com o objeti-
vo principal de transformar a Associação
em uma entidade federativa. Com a lide-
rança, experiência e disponibilidade do
Zucatto, a categoria tem a certeza de que

a Aeasc está iniciando uma nova fase
rumo a sua representação federativa.

Eleições Gerais no Seagro
A partir de julho/12, o Seagro dará

início ao processo de eleições para reno-
var a diretoria executiva, delegados jun-
to a Fisenge, conselho fiscal e diretorias
regionais, com respectivos diretores
adjuntos. Após a publicação do edital em
jornal de circulação estadual em 11 de
agosto, estará aberto o prazo de 30 dias
para o registro de chapas. As eleições
serão realizadas em 11 de novembro/12. 

Poderão se candidatar os associados

com no mínimo seis meses de filiação e
que estejam em dia com as mensalidades
do Seagro até a data do registro de
chapa.

O presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa decidiu que
não será candidato a reeleição porque
defende a renovação. “A mudança perió-
dica de lideranças é fundamental para o
desenvolvimento de qualquer entidade.
Se for o desejo do futuro presidente, con-
tinuarei a dar minha contribuição como
dirigente sindical ou mesmo apenas co-
mo sócio fundador”, afirma Dotti Cesa. 

A diretoria do Seagro espera que os
associados participem de mais esse pro-
cesso democrático, procurando discutir
desde já propostas de trabalho e indicar
nomes que tenham liderança, idealismo e
espírito classista.

Afinal, o Seagro possui excelentes
profissionais, com liderança e perfil de
dirigente sindical para representar e de-
fender os interesses individuais e coleti-
vos dos engenheiros agrônomos, além de
contribuir com o fortalecimento da agro-
pecuária catarinense.
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A 1ª Cnater – Conferência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural rea-
lizada em Brasília, de 23 a 26 de abril/12,
contou com a participação de mais de
700 participantes, entre agricultores fa-
miliares, engenheiros agrônomos e outros
profissionais que atuam como extensio-
nistas rurais de todo o Brasil, eleitos de-
legados nos eventos preparatórios esta-
duais.   

O diretor secretário do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Eduardo Medeiros Piaze-
ra, participou do evento como delegado
da Epagri. Para ele, ficou claro nos deba-
tes e palestras que a agricultura familiar
é fundamental para o Brasil em vários as-
pectos, comprovado pelos números do
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). “O evento te-
ve significativa importância para o forta-
lecimento da Ater que tem reconhecida-
mente um papel estratégico na promoção
do desenvolvimento do pais. Ficou claro
que são as entidades de Ater que, ao lon-
go da história, alcançaram e ainda alcan-
çam famílias nos mais distantes rincões
do Brasil, que pouco ou de forma muito
incipiente são atendidas por outros ór-
gãos de estado. A Extensão Rural conse-
gue essa proeza e, apesar de reconhecida,
não tem a divulgação e nem o reconheci-
mento que merece”, ressalta Piazera. 

Apesar de todos esses méritos, alguns
aspectos da conferência chamaram a a-
tenção dos presentes. Entre eles, o fato
do o regimento interno ter estabelecido

uma participação muito pequena, em ter-
mos proporcionais, para as entidades go-
vernamentais oficiais (ematers estadu-
ais). Apenas 20% das vagas de delegados
estavam previstas para representantes
dessas entidades. Os demais 80% esta-
vam divididos entre representações de a-
gricultores familiares, de organizações
não governamentais de Ater e órgãos dos
poderes executivo, legislativo e judiciário
das esferas municipais, estaduais e fe-
deral.  

“Se o objetivo era o de propor diretri-
zes, prioridades e estratégias para Ater,
qual a razão de tão baixo percentual de
representações das entidades oficiais? Já
que são as quem têm décadas de conhe-
cimento acumulado neste segmento no
Brasil”, questiona Piazera. 

Para ele, essa questão ficou sem res-
posta. Talvez em razão dessa disparidade,
surgiram proposições no documento fi-
nal, que apontam para necessidade da

Ater atuar fortemente em espaços que
não são propriamente sua área de ação,
como educação formal e saúde. Também
foi sentida a falta da participação do Mi-
nistério da Pesca e do Ministério da Agri-
cultura, que guardam estreita relação
com Ater no país e que não estiveram
presentes sequer na abertura do evento,
aponta Piazera. 

“Isso faz refletir sobre uma das máxi-
mas da filosofia da Extensão Rural, que é
a de buscar sempre o envolvimento dos
atores sociais nos locais onde atua para
potencializar sua ação. Não se praticou a-
quilo que se prega. Como esta foi a pri-
meira Conferência, existe tempo para se
buscar corrigir essas falhas para as próxi-
mas edições. A sociedade, os agricultores
familiares e o Brasil como um todo só tem
a ganhar”, conclui o secretário do Seagro
e diretor da Epagri eleito pelos funcioná-
rios.

1º Cnater teve mais de 700 pessoas, mas
poucos representantes de entidades oficiais 

Se o objetivo era propor diretrizes e estratégias para Ater, qual a razão de tão baixa 
participação de representações das ematers estaduais?

Cultivo da semente de arroz
irrigado atrai senegaleses 
Após participar do 3° Curso Interna-

cional de Manejo da Cultura de Arroz, pro-
movido em março pela Embrapa, um gru-
po do Senegal aproveitou para conhecer o
sistema de cultivo de arroz de Santa Ca-
tarina. 

Na Estação Experimental em Itajaí, os
engenheiros agrônomos do grupo conhe-
ceram a cadeia produtiva do arroz irriga-
do e o trabalho de pesquisa da Epagri. Em
Massaranduba, acompanhado pelo enge-
nheiro agrônomo Hector Sílvio Haverroth,
visitaram alguns produtores e a produção
de arroz no sistema de pré-germinado. Já
na Cooperativa Juriti, a colega Cristiane
Mara Fiedler apresentou o processo de be-
neficiamento de arroz e com o engenheiro
agrônomo Dagvin Wachholz presenciaram
todas as etapas de recebimento, secagem,
beneficiamento e armazenagem de semen-
te de arroz. 

Segundo Wachholz, o grupo veio buscar
informações sobre o manejo da Cultura de
Arroz, uma vez que o Senegal não é auto-
suficiente e precisa avançar no processo
produtivo. O Senegal tem 13,5 milhões de
habitantes e área de 197 mil km², o dobro
do território de Santa Catarina, economia é
a base de agricultura, alimentação básica é
o arroz e milheto. “É importante ressaltar
que as sementes de Santa Catarina estão
entre as melhores sementes de arroz do
Brasil, devido sua qualidade, vigor e rigor
na classificação exigida pela Associação
Catarinense de Produtores de Semente de
Arroz”, diz Wachholz.

O 28º Congresso Brasileiro da Ciência
das Plantas Daninhas com o tema “A
Ciência das Plantas Daninhas na Era da

Biotecnologia” será realizado de 3 a 6 de
setembro/12, em Campo Grande/MS. 
http://www.congressosbcpd.com.br

NOTA DE PESAR
A Diretoria do Seagro-SC e seus associa-

dos lamentam o falecimento do engenheiro
agrônomo Alcides da Nova Peixoto ocorrido
em 25 de junho/12, em Jaraguá do Sul. 

Alcides era funcionário aposentado da
Epagri e foi sócio fundador do Seagro. Como
profissional exerceu diversas funções com
destacada atuação municipal, inclusive co-
mo Secretário Municipal da Agricultura de
Jaraguá do Sul. Nos escritórios regionais da
Epagri, foi Coordenador, Supervisor (Jara-
guá) e Gerente (Joinville). 

Foi sempre muito admirado e respeitado
por seus colegas pela sua postura e maneira
de ser. Aos familiares e amigos, nossas con-
dolências.

A Uneagro e a Aeasc já elegeram nova diretoria e      o Seagro realiza eleições em novembro/12

Renovação nas entidades
de classe da Agronomia
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A diretoria da Aeasc indicou o Sea-
gro-SC para ser agraciado com a Medalha
do Mérito Nacional que o Confea con-
cede anualmente às entidades de classe,
instituições públicas ou privadas e al-
guns profissionais que se destacam por
relevantes serviços prestados ao desen-
volvimento do estado, do país ou a sua
categoria. 

“A homenagem é mais do que justa e
um reconhecimento pela valiosa e rele-
vante contribuição prestada pelo Seagro
nesses 29 anos de representação, defesa
e valorização dos engenheiros agrôno-
mos catarinenses, ao Sistema Confea/
Crea e ao desenvolvimento sustentável
do nosso estado”, ressalta o presidente
da Aeasc, engenheiro agrônomo Raul
Zucatto. 

Para a diretoria do Seagro, a indi-
cação já é considerada uma honra para

os engenheiros agrônomos.
Além do Seagro, a Aeasc indicou o

ex-presidente da Aeasc e do Seagro, en-
genheiro agrônomo Antonio Augusto da
Silva Aquini na categoria profissional;
para a inscrição no Livro do Mérito Na-
cional, foi indicado o engenheiro agrô-
nomo Silvio Thadeu de Menezes, ex-pre-
sidente da Aeasc, ex-diretor geral e dire-
tor Financeiro da Mútua-SC e diretor re-
presentante do Seagro junto a Fisenge. 

A concessão das homenagens depen-
de da aprovação do Crea-SC e, posterior-
mente, da comissão de mérito do Confea
que analisará as indicações dos 27 Es-
tados. Os agraciados receberão a home-
nagem durante a 69ª SOEA - Semana Ofi-
cial da Engenharia e Agronomia que será
realizada em Brasília, de 19 a 23 de
novembro. 

Seagro é um dos indicados para
Medalha do Mérito Nacional

assados 20 anos da Rio 92 que
gerou a Agenda 29, é inquestio-
nável a importância da Rio + 20 -
Conferência das Nações Unidas
sobre o Desenvolvimento Susten-

tável realizada de 13 a 22 de junho/12, no
Rio de Janeiro. Nos dias anteriores, foram
realizadas reuniões preparatórias entre re-
presentantes de governos nacionais, re-
gionais e sociedade civil. 

O objetivo da conferência foi renovar o
compromisso dos países com o desenvol-
vimento sustentável. As propostas tiradas
durante a Rio+20 sobre a economia verde,
erradicação da pobreza e a estrutura insti-
tucional buscam melhorar a qualidade de
vida das populações preservando o meio
ambiente e promovendo o desenvolvimen-
to econômico para os próximos 20 anos
sobre o futuro do planeta. A Rio + 20 dei-
xou um legado importante de que é pre-
ciso preservar o meio ambiente e adotar
políticas com foco na preservação e no
reaproveitamento.

O diretor do Secretário do Seagro e di-
retor da Fisenge, engenheiro agrônomo
Eduardo Piazera participou do evento. Pa-
ra ele, ao analisar as questões que envol-
veram os temas debatidos, possivelmente

o engenheiro agrônomo é o profissional
que, pela sua formação eclética, tem
maior competência para tratar delas. 

“Conciliar a necessidade de crescimen-
to econômico com preservação ambiental
é um desafio extremamente complexo e
que exigirá grande capacidade e disposi-
ção dos chefes de estado que têm o poder
de deliberar a respeito dessas grandes
questões”, ressalta Piazera.

O Seagro acredita que os engenheiros
agrônomos têm um importante papel nes-
sas questões e poderá contribuir muito
nos temas e nas metas propostas. Entre
elas: dobrar a parcela de energias renová-
veis; reduzir o uso de água pela agricul-
tura; universalizar o acesso a água segu-
ra; zerar a perda líquida de florestas e du-
plicar o total de áreas protegidas. Isso tu-
do sem perder de vista a crescente deman-
da por alimentos.

Segundo o presidente do Seagro, en-
genheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, ao
longo da história é evidente que a mobili-
zação social tem uma significativa contri-
buição para alavancar as mudanças dese-
jadas e que, somadas ao conhecimento ci-
entífico, podem levar na melhor direção
que a sociedade seguir. 

RIO+20 e a participação dos
engenheiros agrônomos no

desenvolvimento sustentável
As propostas tiradas buscam melhorar a qualidade de vida das

populações preservando o meio ambiente e promovendo o
desenvolvimento econômico para os próximos 20 anos

O Seagro sempre procurou
incentivar e apoiar os en-
genheiros agrônomos na
busca de maior re-
presentatividade po-
lítica, para defender
e garantir as con-
quistas e a agricul-
tura e pecuária,
além de fortalecer
as políticas públicas
do setor. 

“É preciso apoiar e
eleger engenheiros a-
grônomos para que pos-
sam formular projetos básicos
da educação, saúde integração
social do homem do campo, além de
defender a agropecuária catarinense”, de-
fende o vice-presidente do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Vlademir Gazoni.

Por isso, tradicionalmente,
o Seagro divulga as candi-

daturas dos engenheiros
agrônomos aos cargos
eletivos, indepen-
dente de partidos
políticos. Assim, to-
dos os engenheiros
agrônomos candi-
datos no pleito de
2012 em Santa Ca-

tarina terão espaço
garantido nos boletins

e no Jornal do Seagro. 

Nas eleições municipais de
05 de outubro de 2008, mais de 40

colegas disputaram cargos políticos. Foi a
eleição em que teve o maior número de
engenheiros agrônomos colocando seus
nomes nesse desafio. 

Seagro incentiva a candidatura
de engenheiros agrônomos

nas eleições de 2012 
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