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Seagro denuncia 
desmonte na  
Cidasc e Epagri PÁG. 16

Nº 124 - Janeiro e Fevereiro de 2013

Nova diretoria toma posse com planos
para avançar nas lutas e conquistas

Novo Código Florestal e a
atuação dos engenheiros
agrônomos PÁG. 10

Mais de 300 engenheiros 
agrônomos são formados
por ano em SC PÁGS. 4 E 5

Seagro divulga o
Balanço de Gestão
2006-2009 / 2009-2012

Diretoria do Seagro - 2012-2015: Osmarino GHIZONI (Dir. Financeiro Adjunto), EDILENE Steinwandter (Dirª de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional),
MATHEUS Mazon Fraga (Dir. Secretário Adjunto), Eduardo Medeiros PIAZERA (Vice-Presidente), JORGE DOTTI Cesa (Dir. Comunicação e Imprensa),

Vlademir GAZONI (Presidente), LÉO Teobaldo Kroth (Dir. Financeiro) e ROSILDA Helena Feltrin (Dirª Secretária) 

A nova diretoria eleita do Seagro tomou posse em 6 de dezembro, na sede da Fiesc. A solenidade reuniu
cerca de 200 pessoas entre dirigentes da gestão anterior e da atual diretoria, lideranças de entidades

de classe, políticos, convidados e familiares. A nova gestão será comandada pelo
engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni, eleito com 95,27% dos votos.

O Seagro foi condecorado com a
Medalha do Mérito Catarinense do
Crea-SC, em solenidade de outorga do
diploma, medalha e livro do mérito ca-
tarinense, realizada em Florianópolis,
em 7 de dezembro/12. A indicação do
Seagro foi feita pela Aeasc e aprovada
por unanimidade na plenária do Crea.

Seagro recebe Medalha do Mérito 
Catarinense em solenidade do Crea-SC

Os engenheiros agrônomos
Antônio Augusto Aquini e 
Silvio Thadeu de Menezes 

também foram homenageados

Presidente do Crea-SC, Carlos Kita Xavier, diretor de imprensa do Seagro, Jorge Dotti Cesa, 
o novo presidente eleito do Seagro, Vlademir Gazoni, e o presidente da Aeasc, Raul Zucatto
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Eventos do Seagro em
2012 tiveram 1.136
participantes 
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diretoria que tomou posse em dezembro,
para administrar o Seagro na gestão 2012-
2015 teve a preocupação de incluir novas
lideranças, atrair jovens profissionais para
atuarem junto ao nosso Sindicato, renovan-

do 40% dos dirigentes da última gestão e 50% dos
efetivos da diretoria executiva, pois entendemos que
renovar é essencial para o futuro do Seagro.

Incentivamos também a participação feminina,
atraindo 16 engenheiras agrônomas, um recorde de
participação na história do Seagro. Reconhecemos
que os espaços conquistados são resultado da luta
das colegas, por meio de relevantes contribuições
para a categoria, mas vale ressaltar que o Seagro
vem tendo uma política de inclusão e valorização da
mulher.  

A nova diretoria tem consciência da missão a ser
enfrentada de dar continuidade e avançar no exce-
lente trabalho da Diretoria anterior. Já para iniciar
tivemos que enfrentar uma tentativa de desmonte
do Serviço Público Agrícola, com a proposta de fusão
de empresas Epagri e Cidasc e o fechamento de di-
versas regionais. O Seagro continua atento a qual-
quer proposta que venha enfraquecer o serviço pú-
blico agrícola e entende que o Governo deve ampliar
a estrutura dessas empresas e valorizar os seus pro-
fissionais.

A próxima missão é organizar a campanha sala-
rial das empresas públicas e privadas e as comemo-
rações dos 30 anos do Seagro que serão completados
em 29 de abril. Estamos programando atividades pa-
ra ficar marcada na história do nosso Sindicato. Em
breve divulgaremos a programação. 

Como meta estratégica nas empresas públicas,
vamos lutar pela implantação de Planos de Cargos e
Salários com carreiras específicas por área de atua-
ção, conforme previsto em Acordo Coletivo, pois
acreditamos que o reconhecimento dos engenheiros
agrônomos, a remuneração adequada e o estabele-
cimento de carreiras específicas transcendem ques-
tões estritamente coorporativas. Representam, na
verdade, a perspectiva de se construir uma nação
desenvolvida econômica e socialmente, uma vez que
nenhum país pode prescindir de sua capacitação no
campo da ciência, da tecnologia e da inovação. 

Nosso trabalho é diferenciado, produzimos ou re-
produzimos conhecimento. Defendemos a valoriza-
ção profissional, com o pagamento de salários jus-
tos, não aceitamos que a lei do salário mínimo pro-
fissional seja a política salarial das empresas, dei-
xando nossa categoria sem perspectivas de avanço
funcional.

Com essa visão, vamos continuar lutando pelo
fortalecimento do sistema de pesquisa, extensão ru-
ral, defesa sanitária vegetal e animal e demais ser-
viços públicos e privados prestados à população ru-
ral e urbana de Santa Catarina.

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

ão tenho a preten-
são nestas poucas
linhas contar a
história do Seagro
nestes 30 anos.

Para isso teria que escrever
um livro. Foram tantas e
tantas as realizações, avan-
ços, causos e conquistas que
precisariam ser registrados
num livro. Fica a sugestão
para algum letrado e talvez
um ex-presidente. Tomei a
iniciativa desta minha mani-
festação por não poder estar
presente na grande festa de posse da no-
va diretoria, comandada pelo presidente
Vlademir Gazoni. Foi um momento his-
tórico e merecia uma grande festa.

Nesta manifestação quero cumpri-
mentar toda a diretoria que está termi-
nando o atual mandato. Destacar o gran-
de trabalho liderado pelo colega Jorge
Dotti Cesa e equipe. Presidente que, mo-
déstia a parte, tive participa ção funda-
mental no convencimento para que Jorge
Dotti assumisse o desafio desses dois
mandatos. No comando, teve competên-
cia em seguir os rumos de um Sindicato
atuante, presente e combativo. Honrou
a tradição. Estou feliz pelo sucesso al-
cançado.

Parabéns às lideranças comandadas
pelo presidente Jorge, que tiveram a sa-
bedoria de mesclar a nova diretoria com
antigos e novos que se integram nesta
luta. Sábia a decisão do ex-presidente de
participar da diretoria propiciando uma
transição amena e segura.

Estou feliz também porque um ve lho
guerreiro, Vlademir Gazoni, que partici-
pou desde a zero hora dos debates para
a construção de uma chapa de oposição,
lá longe em 1991, ainda está na luta.
Com a mesma garra, agora assume a res-
ponsabilidade como pre sidente do Sea -
gro. Parabéns meu amigo e companheiro
de longas lutas. Lá se vão 21 anos.

Parabéns cara! Contigo na
presidência temos a tranqui-
lidade de que a luta conti-
nuará e com muita força.

Meu caro velho amigo e
compa nhei ro Gazoni. Sabe -
mos da tua responsabilidade
neste momento. Ainda te-
mos muito que lutar e com
todas as garras. 

Praticamente todos os
governos não têm dado o
devido apoio a esta catego-
ria profissional que, juntos
com os agricultores, são os

grandes responsáveis por Santa Catarina
ser campeã em tecnologias agropecuá-
rias e produtividade em praticamente to-
das as culturas e criações. Somos consi-
derados como profissionais de segunda
categoria por exercermos com competên-
cia e responsabilidade nossas funções.
Os governos não querem enxergar isso.
Estão mais preocupados com votos nas
urnas e nós estamos preocupados com o
bem estar dos nossos agricultores e dos
catarinenses. Lamentável e decepcionan-
te como estamos sendo tratados todos
os anos nas discussões dos acordos co-
letivos. É uma irresponsabilidade. Está
na hora de reagirmos com ainda mais im-
petuosidade e determinação. Há dinheiro
para tudo menos para valorizar quem
merece. Não está no caminho da eficiên-
cia e responsabilidade um governo que
mantém em torno de 60 Secretarias de
Estado, sendo 36 Secretarias Regionais.
Au tên ticos cabides de emprego.

Chega. Desculpem-me pelo desa ba fo.
Façam uma grande festa na posse da no-
va diretoria. Lamento profundamente
não poder participar deste momento his-
tórico para nós engenheiros agrônomos.
Parabéns Jorge.

Parabéns Gazoni e nova diretoria.
Contem conosco. A luta continua.

*Ex-diretor do Seagro - luizdalfarra@ibest.com.br

NN
SEAGRO – 30 anos de história

Florianópolis vai sediar o 34º
Congresso Brasileiro de Ciência
do Solo, entre 28 de julho e 2
de agosto/13. 

A linguagem a ca dêmica,
frequentemente incompre -
ensível ao homem comum, e o
desenvolvimento de pesquisas
que nem sempre contemplam as
reais necessidades dos tomadores de deci-

são, levaram a formular a pergunta
que será o tema do Congresso:
Ciência do solo: para quê e para
quem?

Mais informações com o en-
genheiro agrônomo Ivan Luiz
Zilli Bacic, pesquisador da

Epagri/Ciram e presidente do
Congresso.

bacic@epagri.sc.gov.br
Em 6 de dezembro/12 foi
comemorado pela primeira
vez o Dia do  Extensionista
Rural em Santa Catarina.
Parabéns aos mais de 2,2 mil
profissionais pelo trabalho junto aos
produtores rurais catarinenses.

O Projeto de Lei 554/2011, de autoria do deputado Dirceu Dresch
(PT), instituiu o Dia Estadual do Extensionista Rural.   

34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo

Eng. Agr. Luiz Dal Farra* 

O 28º CBA - Congresso Brasileiro de A -
gro nomia será realizado de 19 a 23 de no-
vembro/13, no Centro de Eventos Pantanal,
em Cuiabá (MT), com o tema Segurança
Alimentar e Nutricional é Responsabilidade
Nossa. Paralelo ao CBA, também acontecerá
o I Congresso Sul-americano de En ge nheiros
Agrônomos e a I Feira Internacional do
Agronegócio (Fiagro).

Segundo o coordenador do Congresso,
engenheiro agrônomo Argon Norberto Ha -
chmann, o evento tem como objetivo sina-
lizar para o País uma agenda que leve ao
aprimoramento técnico e de gestão, além
de abrir o diálogo com os consumidores e
todos os atores envolvidos na cadeia ali-
mentar.

Mais informações no www.aeamt.org.br

CBA - Congresso Brasileiro de Agronomia



Seagro foi condecorado com a Me -
dalha do Mérito Catarinense do
Crea-SC, em solenidade de outor-
ga do diploma, medalha e livro do
mérito, realizada em Florianó po -

lis, em 7 de dezembro/12. A indicação do
Seagro foi feita pela Aeasc e aprovada por
unanimidade na plenária do Crea-SC.

O presidente do Seagro, Vlademir Gazoni
e o ex-presidente Jorge Dotti Cesa recebe-
ram a homenagem em nome do Sindicato.
“Estamos orgulhosos em receber a distinção
porque ela decorre do reconhecimento da
sociedade pelo trabalho e conquistas nesses
30 anos”, revela o presidente do Seagro.

Na solenidade, foi exibido um vídeo ins-
titucional que procurou relatar em cinco mi-
nutos a trajetória do Seagro, suas lutas e
conquistas ao longo dos últimos 30 anos. 

O ex-presidente do Seagro e da Aeasc,
engenheiro agrônomo Antônio Augusto da
Silva Aquini também foi homenageado com
a Medalha do Mérito Profissional pelos re-
levantes serviços prestados em prol dos
profissionais e das entidades de classe.

Aquini foi indicado pelo Seagro, Aeasc e
Agrocon. Por motivos de saúde, sua filha
Silvia do Nascimento Aquini recebeu a hon-
raria.

Livro do Mérito
O engenheiro agrônomo Silvio Thadeu

de Menezes (em memória) foi indicado para

o Livro do Mérito pelo Seagro, Agrocon e
Aeasc. Sua esposa (Mara Inêz Schmitz) e o
filho (Thiago) receberam a homenagem das
mãos do presidente da Aeasc, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto. Entre outras fun-
ções, Silvio foi presidente da Aeasc e fez
parte da diretoria executiva do Seagro-SC.

Silvio também foi homenageado pelo
Confea com a Medalha do Mérito Nacional,
durante a abertura da 69ª Soea - Semana
Oficial da Engenharia e Agronomia, realiza-
da em 19 de novembro, em Brasília. Seu no-
me foi inscrito no livro Láurea ao Mérito,
com indicação da Aeasc e apoio do Sea gro.
O filho Thiago Thadeu de Menezes foi quem
recebeu a homenagem (veja ao lado).

Autoridades e lideranças empresariais,
classistas e do Sistema prestigiaram a sole-
nidade da Medalha e do Livro do Mérito
Catarinense do Crea-SC, que presta ho me -
na gem aos profissionais, em presas, entida-
des e instituições de ensino pelas relevan-
tes contribuições e ser vi ços prestados ao
Sistema Confea/Creas.
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O Senador Lobão Filho, em seu
rela tó rio sobre a ação de Sadi Cassol,
pediu o arquivamento da Proposta do
Salário Mínimo Profissional (SMP)
aos es tatutários por inconstituciona-
lidade, em 22 de novembro/12. A
PEC 002/2010 que busca estender a
Lei 5.490-A/66 para os engenheiros
do serviço público foi encaminhada
para a Comissão de Consti tui ção e
Justiça do Senado. 

O veto causou indignação no
Sea gro, porque entende que os esta-

tutários têm direito de usufruir o
SMP previsto em lei a todos os en-
genheiros agrônomos. “Precisamos
nos mobilizar e unir com as demais
entidades e profissionais de todo o
país para que a Comissão não siga o
indicativo do relator, pois será uma
importante conquista na luta para
fazer valer o SMP para todos os pro -
fis sionais das pre fei turas e es ta tu -
tários, ressalta o presidente do Sea -
gro, engenheiro agrônomo Vlademir
Gazoni. 

Boas vindas aos
novos sócios

Associados entre 12 de junho a Dezembro/12

Entidades se unem para evitar que a
PEC que propõe o salário profissional

aos estatutários seja arquivada

Seagro é homenageado com
Medalha do Mérito Catarinense

Na solenidade foi exibido um vídeo institucional que procurou relatar em cinco minutos a
trajetória do Seagro, suas lutas e conquistas ao longo dos últimos 30 anos 

OO   

Os Engs. Agrs. Jorge Dotti Cesa e Vlademir Gazoni receberam a honraria em nome do Seagro das mãos
do presidente do Crea-SC, Eng. Carlos Kita Xavier, e do presidente da Aeasc, Eng. Agr. Raul Zucatto

Raul Zucatto, Thiago e Mara Inêz, filho e esposa do
saudoso Silvio T. de Menezes, e Jorge Dotti 

O Eng. Agr. Felipe Penter entrega homenagem a
Silvia, filha do colega Antonio Augusto Aquini

O Seagro-SC está enviando
a cada 15 dias, ou quando 

necessário, o boletim 
eletrônico “INFORME SEAGRO” 
para todos os engenheiros 

agrônomos.

Atualize seu endereço e fique
por dentro dos assuntos de 

interesse da categoria.

seagro@seagro-sc.org.br

69ª Soea
O engenheiro agrônomo Jorge Dotti

Cesa representou o Seagro na solenidade de
abertura e nos debates realizados na 69ª
Soea - Semana Oficial da Engenharia e da
Agronomia, realizada em Brasília, entre 19
a 23 de novembro/12.

Segundo Jorge Dotti, um dos momentos
marcantes foi a homenagem realizada ao
colega Silvio Thadeu de Menezes, que teve
o nome inscrito no livro Láurea ao Mérito
do Sistema Confea/Crea.

A 69ª Soea reuniu cerca de dois mil par-
ticipantes de todo o país, além de mais de
seis mil participações virtuais para discutir
a reformulação das leis que regem o Sis -
tema Confea/Crea e Mútua e se posicionar
sobre os Projetos de Lei que tramitam no
Congresso Nacional, referentes à área tec-
nológica brasileira. 

Na cerimônia de encerramento foi apro-
vada a Carta de Brasília. No documento
destaca-se a necessidade de atualização da
legislação e a defesa intransigente da va-
lorização dos que atuam nas profissões reu-
nidas pelo Sistema. 

Também ficou definido que a 70ª Soea
- 2013 e o CNP - Congresso Nacional dos
Profissionais serão realizados em Gramado,
no Rio Grande do Sul. 

Veja mais notícias e fotos no site
http://www.soea.org.br

Fotos: Crea-SC

Eng. Agr. Antônio
Augusto Aquini recebeu

Medalha do Mérito
Profissional do Crea-SC

Eng. Agr. Silvio T. de
Menezes (em memória)
foi inscrito no Livro do
Confea e do Crea-SC

Thiago, filho do Eng. Agr. Silvio Thadeu de
Menezes (em memória) recebe a homenagem

do Confea, em Brasília

DIRETORIA REGIONAL DE CRICIÚMA
•João Adelino Vieira Rodrigues

DIRETORIA REGIONAL DE CAÇADOR
• Michele Adriana Baseggio 

DIRETORIA REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS
• Domingos Savil Zancanaro 

DIRETORIA REGIONAL DE JOAÇABA
• Regis Valter Weiser

DIRETORIA REGIONAL DE XANXERÊ
• Juliano Mezzalira 

Fórum de Valorização Profissional
O veto da PEC foi o principal ponto do de-

bate do 4º Fórum de Valorização Profissional,
realizado em Brasília, durante a 69ª Soea. Na
mesa, estiveram o presidente da Fisenge, en-
genheiro agrônomo Carlos Roberto Bitten court,
e os pre si den tes do Crea-PR, da Federa ção dos
Enge nheiros (FNE) e dos Médicos Veterinários
(Fenamev). 

O fórum apontou para o fortalecimento das
entidades na fiscalização do recolhimento de
contribuição sindical e do cumprimento do
SMP. “Precisamos fortalecer as entidades para
a fiscalização do SMP e reafirmar nossa cam-
panha de valorização profissional”, disse Bit -
ten court.



m levantamento feito pelo Jornal
do Seagro junto aos coordenado-
res dos 16 cursos de Agronomia
de Santa Catarina constatou que
são formados por curso, em mé-
dia, 25 alunos por ano, o que dá

um total de 300 engenheiros agrônomos
disponibilizados no mercado de trabalho.
Se considerarmos os cursos novos, aqueles
que ainda não formaram a primeira turma,
e a procura pela Agronomia, que se man-
tém constante em todas as faculdades pes-
quisadas, em cinco anos haverá mais de
500 novos profissionais formados anual-
mente. Será que o mercado de trabalho
consegue absorver todos? 

De acordo com o presidente da Aeasc,
engenheiro agrônomo Raul Zucatto, é pro-
vável que existam dificuldades para absor-
ver toda a oferta de profissionais, já que,
além das faculdades recém-criadas, a ten-
dência é que deverão ainda surgir novos
cursos em Santa Catarina em 2013 e 2014:
“Aliado a isso, deveremos receber também
novos formandos vindos de outros estados,
principalmente do Rio Grande do Sul e
Paraná”, acredita.

O presidente da Uneagro, engenheiro
agrônomo Leonel Ferreira Junior, diz que
não deve haver uma relação direta entre
quantidade de profissionais e a questão da
empregabilidade, pois há novas demandas
de trabalho na área que devem ser aponta-
das e identificadas pelos próprios enge-
nheiros agrônomos. “Dizer que temos pro-
fissionais demais sendo formados seria o
mesmo que dizer que os já formados darão
conta de atender todas as demandas oriun-
das da sociedade, o que não é verdade”,
explica. 

Como exemplo de um mercado promis-
sor, Leonel cita a mudança no modelo de
assistência técnica rural no Brasil e em
Santa Catarina: “Estamos passando de um
modelo atendido em grande parte pelo
Estado para um modelo misto, em que a
iniciativa privada participa mais fortemen-
te”, destaca o presidente da Uneagro.

Zucatto acredita que essa transforma-
ção é de fato uma tendência do mercado.
Estudos feitos pela Aeasc mostram que a
maior concentração de engenheiros agrô-
nomos ainda está no setor público (muni-
cipal, estadual e federal), onde há cerca de
60% dos profissionais contra 40% no pri-
vado, mas que nos últimos 10 anos vêm
havendo uma mudança de cenário: “Devido
ao atual fator limitador de vagas do setor
público, em relação há 20 ou 30 anos, há
uma forte tendência de crescimento do se-
tor privado, principalmente nas cooperati-
vas agropecuárias, agroindústrias e escri-
tórios de assistência e consultoria técnica.
No curto prazo haverá uma inversão do
mercado, favorável para o setor privado”,
informa o presidente da Aeasc.

Falta de incentivos
do Governo

Outro aspecto que deve aumentar o in-
teresse por engenheiros agrônomos pelas
empresas privadas é a falta de incentivo do
governo estadual. As empresas públicas es-
taduais da agricultura, Epagri e Cidasc, que
deveriam absorver boa parte dos engenhei-
ros agrônomos na área de pesquisa agro-
pecuária, extensão rural e defesa sanitária
vegetal, estão perdendo profissionais qua-
lificados para instituições públicas fede-
rais, como a Embrapa ou para multinacio-
nais, que oferecem planos de carreira, be-
nefícios e salários mais atraentes. 

De acordo com Zucatto, o fato de Santa
Catarina se destacar na agricultura familiar
e no agronegócio criou uma visão política
de que o estado não precisa de investimen-
tos federais para a assistência técnica, pes-
quisa, ciência e inovações tecnológicas.
Bastaria ao governo federal garantir crédito
agrícola. “Isso é discriminação. Precisamos
de investimentos pesados na geração e im-
plantação de técnicas de suporte a secas,
na defesa e fiscalização agropecuária e na
pesquisa agrícola”, ressalta Zucatto.

A falta de valorização dos engenheiros
agrônomos nas empresas públicas do esta-
do tem levado estudantes e profissionais
recém-formados a procurarem estágio e
trabalho em outros estados, principalmente
no norte e nordeste do país. O coordenador
da Unisul - Universidade do Sul de SC, en-
genheiro agrônomo Celso Albuquerque, diz
que alguns alunos estão fazendo estágios
na Bahia, Ceará, Pernambuco e no Pará. “As
empresas pagam bem e muitos alunos já
têm até proposta para ficarem por lá”, diz. 

É o que ocorre com o estudante Jhon
Jordão de Oliveira. Com apenas 21 anos,
ele foi selecionado para estagiar em uma
multinacional de agrotóxicos no Ceará, on-
de já está há seis meses. Junto com ele, 60
estudantes também foram aprovados e pro-
vavelmente serão contratados. “Meus pla-
nos são permanecer na empresa para ga-
nhar mais experiência, conhecer outros lu-
gares, expandir meus conhecimentos nas
culturas diversificadas”, afirma o futuro en-
genheiro agrônomo.

Demanda do
mercado de trabalho

De acordo com o diretor de comunica-
ção e imprensa do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa, a Agronomia é
uma das profissões que oferece muitas pos-
sibilidades, principalmente em função do
desenvolvimento da agricultura e de outras
áreas, como a biotecnologia, além da nova
legislação ambiental e, sobretudo, a pre-
servação do meio ambiente. Se o profissio-
nal obtiver uma base sólida e especializada
terá muitas opções nas empresas privadas
e instituições públicas, nas áreas de pro-
dução, transferência de tecnologia, pesqui-
sa, fiscalização, entre outros. 

Segundo Jorge Dotti, o crescimento da
população, que deve chegar a 9 milhões
em 2050, demandará um aumento em 40%
na produção de alimentos no Brasil, que
deve ser acompanhada com rigorosa pre-
servação ambiental. O engenheiro agrôno-
mo será fundamental para a articulação en-
tre a agricultura familiar, o agronegócio e
o meio ambiente. “Com o grande consumo
de agrotóxicos no Brasil, o campo da bio-

tecnologia e os orgânicos ganham desta-
que, assim como os alimentos com rastrea-
bilidade”, afirma Jorge Dotti. 

No levantamento feito com os coorde-
nadores dos cursos de agronomia no estado,
a demanda de trabalho muda de acordo com
a região, mas todos defendem que os pro-
fissionais precisam ter mais do que conhe-
cimento específico na área em que irão
atuar para se destacar no mercado. É fun-
damental que sejam comunicativos, que se
atualizem constantemente e tenham co-
nhecimentos técnicos e de campo. 

De acordo com o coordenador do curso
de Agronomia da Faculdade de Itapiranga
(FAI), engenheiro agrônomo Anderson
Rhoden, os alunos precisam entender o di-
namismo que a profissão exige “O acadêmi-
co de Agronomia busca uma ‘receita pronta’,
mas isso não existe. As situações de campo
e empresas são variadas, não havendo uma
solução simples, mas aquela que deve ser
buscada para cada situação”, afirma. 

Justa remuneração
Para o Seagro, essas responsabilidades

devem garantir a justa remuneração. Graças
ao trabalho e as ações judiciais realizadas,
o Seagro tem garantido a centenas de en-
genheiros agrônomo o direito de receber
no mínimo o piso salarial (SMP) da cate-
goria. “Mais do que obedecer o que deter-
mina a lei, o cumprimento do Salário
Mínimo Profissional valoriza os profissio-
nais. Valorização que passa necessariamen-
te pela justa remuneração”, ressalta o pre-
sidente do Seagro, engenheiro agrônomo
Vlademir Gazoni.

Devido à contribuição fundamental des-
ses profissionais, Santa Catarina possui
uma agricultura familiar forte e agronegó-
cio altamente competitivo, que resultam
nos maiores índices de produtividade e su-
perávits econômicos do país. “Se hoje,
Santa Catarina é referência nacional, boa
parte desta realidade tem o trabalho dos
engenheiros agrônomos”, conclui Gazoni. 

De acordo com o Crea-SC, existem no
estado cerca de cinco mil engenheiros
agrônomos.  
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Mais de 300 engenheiros agrônomos por
ano são formados em Santa Catarina
Para competir no mercado de trabalho é preciso que o profissional tenha uma base especializada

UU

Santa Catarina possui 187.261 estabelecimentos agropecuários distribuidos nos 293 municípios 

A agricultura conta com uma inovação tecnológica sem fronteiras, com biotecnologia,
agricultura de precisão e nanotecnologia para potencializar a produção de alimentos



avaliação das faculdades de
Agronomia de Santa Catarina
pelo Ministério do Trabalho
(MEC) é positiva. A nota mé-
dia dos cursos foi de quatro

pontos para uma nota máxima de cin-
co pontos. O curso de Agrono mia da
Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) de Floria nó po lis, por exemplo,
ficou com a nota máxima. 

Apesar do resultado positivo, Zu -
cat to diz que a avaliação do MEC é de-
ficiente e precária: “É preciso melhorar
o modelo de atuação e a fiscalização
deve ser mais rígida, fechando os cur-
sos quando não atenderem as condi-
ções mínimas de funcionamento”,
avalia. 

A engenheira agrônoma e profes-
sora Anne-Lore Schroeder defende que
o Crea-SC também deve ser responsá-
vel pela fiscalização dos cursos e de
seus docentes e não atuar como um
mero homologador de diploma. 

Para Anne-Lore, o recém-formado
só terá condições profissionais para
competir no mercado de trabalho se
tiver boa formação, que depende tam-
bém da capacitação dos professores,
que precisam apresentar as atribui-
ções técnicas necessárias para o ensi-
no. “O Crea-SC peca ao omitir-se em
fiscalizar cursos de graduação. Ele se
restringe para o depois e não o agora.
O Conselho tem forças para fazer a di-
ferença na qualificação profissional,
tanto da área de Agronomia, quanto
da Engenharia”, ressalta Anne-Lore.

Zucatto diz que não adianta ter
uma proliferação de cursos se ela não
vier precedida de uma boa análise da
necessidade regional, da pesquisa do
mercado futuro de trabalho e do efe-
tivo aparato dos investimentos no su-
porte físico, técnico, laboratorial, pro-
fessores especializados e pessoas de
apoio capacitadas. “Há cinco anos não
existiam mais de cinco ou seis cursos
no estado, hoje já são 16. Tenho sido

um crítico dessa desenfreada prolife-
ração, muitas vezes sem as condições
apropriadas para formar um bom en-
genheiro agrônomo”, critica Zucatto.

Entre essas condições, Zucatto
afirma que os cursos de Agronomia
precisam acompanhar as novas ten-
dências e modernizar o perfil da for-
mação acadêmica, dando, por exem-
plo, melhor preparo para atuação na
atividade privada, para que o profis-
sional autônomo trabalhe com segu-
rança nas cooperativas, agroindústrias
ou como consultores. “Os futuros pro-
fissionais devem ter conhecimento da
atuação na área pública, mas a acade-
mia precisa avaliar a tendência do
mercado e dar também a formação
acadêmica com a visão do empreen-
dedorismo”, ressalta.
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UNIVERSIDADE ANO VAGA/ FORMADOS/ NOTA MESTRES DOUTORES CARGA LABORA- ESTÁGIO PERÍODO
FUNDAÇÃO ANO ANO MEC % % HORÁRIA TÓRIOS

UFSC/Florianópolis 1975 55 75 5 2 98 4.788 50+ 648h Integral

Udesc/Lages * 1980 80 70 4 4 92 4.320 16 450h Integral

Unisul/ubarão 1991 50 20  3 55 35 3.855 14 360h Integral

Unochapecó * 2002 100 *** 3 78 22 3.675 11 144h M/Turno>

FAI/Itapiranga * 2004 100 60 4 57,7 19,2 3.924 6 306h Meio turno

Unoesc/Xanxerê* 2005 40 25 4 # # 3.600 7 240h Meio turno

Unoesc/Campos Novos* 2005 80 20 3 70 20 3.780 8 150h Meio turno

Unoesc/São José do Cedro * 2005 40 20 4,02 # # 3.780 5 180h Noturno>

Uniarp/Caçador* 2006 50 20 4,3 # # 4.440 9 300h Integral

UFSC/Curitibanos*  2009 100 *** *** 0 100 4.356 16 165h Integral

UFFS/Chapecó * 2010 50 *** *** 80 20 4.515 # 300h Integral

IFC-Rio do Sul* 2010 50 *** *** 45 36 4365 11 450h Integral 

Unibave - Orleans* 2010 50 *** *** # # 4.400 18 144h Noturno>

IFC-Sombrio*  2010 50 *** *** # # 4.365 12 450h Integral

FACC/Concórdia* 2010 50 *** *** # # 4.140 # # Noturno >

Unoesc/Maravilha* 2012 40 *** *** # # 3.780 2 180h Noturno>

Faculdades de Agronomia de Santa Catarina

* Em aprovação no Crea-SC  / ** sem avaliação / *** Ainda não tem esse dado  / # Não informado  / + Laboratórios e fazendas /  > Aulas aos sábados

m seu artigo “Engenheiro Agrôno mo:
Agro sustentável”, publicado na Re -
vis ta Agrimotor, em outubro/12, o
presidente do CCAS - Con se lho Cien -
tí fico para Agricultura Sus ten tável,

engenheiro agrônomo José Otavio Menten,
ressalta que a engenharia agronômica é uma
das profissões mais ecléticas e importantes pa-
ra o Brasil e para o mundo. 

Além de listar as inúmeras áreas de atua-
ção e a responsabilidade do profissional das
agrárias, ele estima que existam mais de 100
mil engenheiros agrônomos atuando no Bra -
sil. Mas, ressalta que são necessários cerca de
150 mil para atender adequadamente as ne -
cessidades do setor. Confira alguns trechos:

“No Brasil existem cerca de 5 milhões de
propriedades rurais e cerca de 25 milhões de
produtores rurais. O setor agro é responsável
por mais de 25% do PIB do Brasil e de mais
de 30% dos empregos e das exportações. É o
se tor responsável pela balança comercial posi -
ti va do país. É mais barato criar empregos no
agro que nos demais setores da economia.
Temos terras agricultáveis de boa qualidade,
clima favorável e a maior reserva de água doce
do mundo. Temos tecnologia agrícola tropical
de qualidade, produzida em nossas universida -
des e institutos de pesquisa. A produtivida de
de grãos, no Brasil, dobrou nos últimos 20 a -
nos. Os produtores são tecnificados e compe-
tentes para incorporarem novas tecnologias. 

O Brasil é visto pelos órgãos internacionais
(FAO, OCDE) como o celeiro do mundo, a ‘gran-
de fazenda’. Estima-se que, até 2050, o mundo
vai necessitar de 70% a mais de a limentos. O
Brasil deve ser o responsável por 40% deste
aumento na produção mundial. 

A agroenergia (etanol, biodiesel, biomas-
sa) vai ocupar, cada vez, maior espaço na ma-
triz energética mundial. Podemos aumentar
muito as nossas florestas plantadas. Tudo isso
sem necessitar desmatar novas áreas. É um
grande desafio e uma grande oportunidade. 

Para assumir esse papel de protagonistas,
é preciso formar profissionais cada vez mais
qualificados. O engenheiro agrônomo de man -

dado tem que apresentar sólida formação bá-
sica e profissional, incluindo aspectos ambien-
tais e sociais. Deve apresentar características
pes soais exigidas pela sociedade (ética, lide-
rança, capacidade de trabalhar em equipe),
domínio de idiomas e informática, capacidade
de gestão e de comunicação. 

Atualmente são cerca de 230 instituições
de ensino de Engenharia Agro nô mica no Bra -
sil. Em 2010 foram oferecidas mais de 17 mil
vagas e tínhamos mais de 50 mil estudantes
matriculados. Ainda em 2010 ingressaram nas
escolas de Engenharia Agronô mi ca mais de 14
mil novos estudantes e formaram-se quase
6.800 engenheiros agrônomos.

São esses profissionais que podem fazer a
diferença. Assumindo a responsabilidade téc-
nica de atividades relevantes para o Brasil.
Produzindo cada vez mais, respeitando o ho-
mem e o ambiente.

UMA DAS PROFISSÕES MAIS ECLÉTICAS E
IMPORTANTES PARA O BRASIL E PARA O MUNDO
São esses profissionais que podem fazer a diferença  

ENGENHEIROS AGRÔNOMOS NO BRASIL
(Base 2010)

230
INSTITUIÇÕES DE ENSINO

50 Mil
ESTUDANTES MATRICULADOS

14 Mil
INGRESSARAM EM 2010

6.800
FORAM GRADUADOS EM 2010

100 Mil
ENGENHEIROS AGRÔNOMOS 

5 Milhões
PROPRIEDADES RURAIS

25 Milhões
PRODUTORES RURAIS

Fazenda Experimental da Ressacada do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, em Florianópolis  

EE

AA

Qualidade do ensino deve ser
fiscalizada para garantir uma base
sólida aos futuros profissionais

Foto: arquivo UFSC

Há cinco anos não existiam mais do que cinco 
ou seis cursos no estado, hoje já são 16
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Eventos de capacitação do Seagro em 2012
teve mais de 1.100 profissionais em 31 eventos 

Em parceria com a E pa gri e apoio do
PEC/Crea, a diretoria regional do Seagro
em Flo rianópolis realizou o Seminário de

Atualização em Olericultura, em 18 de se -
tembro/12. Segundo a diretora regional,
engenheira agrônoma Cassiele Bley, 27
profissionais participaram do evento. 

Esse excelente resultado se deve a dedicação e empenho dos 
diretores regionais do Seagro na realização dos eventos

Agricultura e Extensão
Rural foi tema de curso
no Alto Vale 

A diretoria regional do Seagro em Rio do Sul realizou o curso
“Perspectivas da Agricultura e Extensão Rural de Santa Catarina”, no muni-
cípio de Agronômica, em 26 e 27 de setembro/12, em parceria com o
PEC/Crea-SC e a Epagri. Segundo a diretora regional do Seagro, engenheira
agrônoma Leliani Valéria de Souza, foram abordados ce ná rios e potenciali-
dades da agricultura familiar, políticas públicas e Lei de Ater, além de pers-
pectivas da extensão rural em Santa Catarina.

Em 8 e 9 de novembro, a diretoria regional do Seagro em Joaçaba pro-
moveu o curso de aperfeiçoamento técnico em “Tecnologia de Aplicação
de Agrotóxicos”, em parceria com a Aeajo e Aeasc e apoio do PEC/Crea-
SC e da Epagri. O objetivo foi auxiliar a sociedade a zelar não só pela saúde
do trabalhador rural, mas também pela preservação do meio ambiente e
proteção dos consumidores finais. “A demanda partiu da preocupação dos
profissionais da região em obter aperfeiçoamento suficiente para melhor
indicar e orientar o uso de agrotóxicos”, afirma a diretora secretária regio-
nal, engenheira agrônoma Elaine Rosoni. 

Palestra sobre Cooperativismo
em São Joaquim

O engenheiro agrônomo Gilmar Arduino
Bettio Marodin proferiu palestra sobre Coo pe -
rativismo em 6 de julho/12. O evento foi promo-
vido pela diretoria regional do Seagro em São
Joaquim com o apoio do PEC/Crea-SC. 

A diretoria regional do Seagro em Ca noi nhas,
em parceria com o PEC/Crea-SC e a Asseaplan,
realizou o seminário Legislação no Meio Rural: 

NR 31 e a Nova Legislação Ambiental, 
em 10 de outubro/12.

Curso de Tecnologia de Aplicação de
Agrotóxicos realizado em Joaçaba

cada ano a participação dos profissionais nos
eventos promovidos pelo Seagro vem surpre -
endendo no número de participantes e na or-
ganização. Em 2012, teve recorde de parti-
cipantes com 1.136 engenheiros agrôno mos,

estudantes de agronomia, entre outros, nos 31 even-
tos promovidos ou apoiados pelo Sindicato em 13 di-
retorias regionais. A média geral das avaliações dos
participantes foi 9,06. 

Esse excelente resultado se deve a dedicação e
empenho dos diretores regionais do Seagro na divul-
gação e organização dos eventos, tanto em parceria
com o PEC - Programa de Educação Continuada do
Crea-SC, como Epagri, cooperativas, entre ou tras en-
tidades. O Seagro agradece aos parceiros e aos dire-
tores re    gionais que organizaram e também aos
profissio nais que prestigiaram os eventos.

Em 2012, o Seagro teve todas as solicitações de
apoio ao PEC/Crea aprovadas. Isso porque realizou
87% dos eventos realizados nos últimos cinco anos,
em relação ao nú me ro de cursos planejados, informa
o ex-diretor de For ma ção Sin dical e Aper fei  çoamento
Pro fis  sional do Seagro, engenheiro a grônomo Germa -
no Fuch. “É um dos melhores percentuais, se não o
maior, entre todas as entidades de classe do Crea-SC.
Diante desse excelente resultado, o Seagro tem conse -
guido garantir uma boa parte na partilha dos recursos
do Programa,”ressalta.

Com as novas regras do PEC/Crea-SC 2013, o Sea -
gro terá R$ 70 mil disponível. “O valor é um pouco
me nor do que foi repassado em 2012, mas poderá ser
utilizado em eventos sem valor fixo. Ou seja, é a en-
tidade que vai decidir qual a melhor maneira de aplicar
os recursos. Além disso, terá a possibilidade de buscar
palestrantes que representem maior qualifi cação téc-
nica ou maior carga horária”, explica Ger ma no, que
também é conselheiro do Seagro junto ao Crea. 

E complementa: “Se considerar os recursos da

Aeasc e associações regionais, a Agronomia terá cerca
de R$ 150 mil para programar excelentes eventos de
capacitação em 2013.”

Com o novo Código Florestal se abre um espaço
grande que precisa ser ocupado pelos engenheiros
agrônomos. Diante disso, o Seagro, em parceria com
a Uneagro e Aeasc, deverá realizar cursos e seminá-
rios, em macro regiões, visando a atualização, o apri-
moramento e a capacitação da categoria.

Novas regras do PEC/Crea-SC
O Crea-SC mudou as regras nos convênios com as

entidades de classe para a realização de cursos, semi-
nários, palestras e outros eventos de atualização téc-
nica profissional, por meio do Programa de Educação
Continuada – PEC 2013.

Em 2013, o Crea vai disponibilizar R$ 1 milhão de
recursos, R$ 700 mil para o PEC e R$ 300 mil para o
Parcerias. Desse montante, foi estipulado um valor
máximo para cada entidade de classe, calculado com
base na média dos recursos aplicados pela entidade
em capacitação profissional nos últimos cinco anos. 

Antropologia Cultural e
Etnodesenvolvimento

Em Florianópolis, 31 profissio-
nais participaram do cur so sobre
Antropologia Cul tural e Noções de
Etnodesen volvimento das etnias
guarani, xokleng e kaingag, que
com põem a população indígena de
Santa Catarina, de 20 a 22 de no-
vembro/12. O evento foi viabilizado
graças a parceria entre o Seagro,
Epagri e Funai e com o apoio do
PEC/Crea e do SC Rural.

Segundo os engenheiros a grô -

 no mos Roberto Abati e Ge raldo
Buogo, está crescendo a demanda
por trabalho junto às populações in-
dígenas, quer por diretrizes internas
das ins ti tui ções que empregam os
profissionais ou por contratos em
projetos de captação de recursos
para desenvolvimento regionais, as
chamadas salvaguardas sociais. 

A legalização crescente de ter-
ras indígenas no Estado também es-
tá contribuindo para essa demanda. 

AA

Seminário de Olericultura
em Florianópolis

Legislação no meio rural é tema 
de seminário em Canoinhas

O ex-diretor de For ma ção Sin dical e Aper fei  çoamento 
Pro fis  sional do Seagro, engenheiro a grônomo Germano Fuchs,
explicou as novas regras do convênio com o PEC/Crea-SC
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Assembleia Geral e 4º Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais realizado, dentro da programação do CD do Seagro em 6 e 7 de dezembro/12, em Florianópolis

ais de 70 engenheiros agrôno-
mos participaram da reunião
do Conselho Deliberativo do
Sea gro e do 4º Encontro Esta -
dual de Dirigentes Sindicais, de

6 a 7 de dezembro, em Florianópolis. A reu-
nião foi conduzida em conjunto pelo pre-
sidente eleito Vlademir Gazoni e Jorge
Dotti Cesa, que deixava a presidência.  

No CD, integrantes da gestão anterior e
da nova diretoria debateram diversos as-
suntos, como o PCS da Epagri e Cidasc, in-
salubridade, questões jurídicas e o novo
Có digo Florestal. Também definiram as
prio ridades e o plano de trabalho da nova
diretoria, incluindo as ações para comemo-
rar os 30 anos do Seagro, em 29 de abril. 

Os diretores regionais apresentaram os
resultados e prestaram contas das ativida-

des de suas diretorias, além de avaliar as
no vas regras do PEC - Programa de
Educação Continuada do Crea-SC e a grade
de eventos e cursos para 2013. Também
avaliaram a comunicação do Seagro e elo-
giaram a transparência com que a entidade
vem sendo conduzida.  

O destaque foi a palestra do engenheiro
agrônomo Moisés Savian, que falou sobre
o novo Código Florestal e a atuação do en-
genheiro agrônomo. (Veja na página 10) 

Dirigentes da nova diretoria participa-
ram pela primeira vez das atividades do
Sin di cato. Muitos afirmaram que estavam
satisfeitos com a organização e que se sur-
preenderam com a importância dos temas
e o nível dos debates. É o caso do novo di-
retor secretário regional do Seagro em

Tubarão, Anderson Luiz Kan gerski. “Foi
muito melhor do que eu esperava.
Interessante e bem instrutivo. Essa inte-
gração com os diretores é fundamental e
dá mais segurança para realizar um bom
trabalho”, ressalta o engenheiro agrônomo.

A mesma opinião foi compartilhada pe-
lo diretor secretário regional em Campos
No vos, engenheiro agrônomo Evandro
Gonçal ves. “Eu já estava ciente da respon-
sabilidade, mas a reunião mostrou que há
muito que fazer pela categoria”, disse.

No final da reunião, a diretoria do Sea -
gro entregou agendas e calendários de
2013 para que os diretores regionais pos-
sam distribuir em suas respectivas regiões.
Os associados que ainda não receberam,
podem entrar em contato com o diretor re-
gional e retirar o material.

MM

Reunião do Conselho Deliberativo
reuniu dirigentes da gestão anterior e

da nova diretoria do Seagro
Na pauta temas pertinentes à categoria, como o PCS da Epagri e Cidasc, 

insalubridade, novo código florestal e os eventos para 2013

Contribuição fortalece o Seagro na defesa da categoria 
A contribuição sindical é importante porque permite ao Seagro manter sólida sua es-

trutura para investir em ações na defesa dos profissionais e no fortalecimento da categoria
nas lutas pelo Salário Mínimo Profissional, pela abertura de mercado de trabalho e contra
os avanços de outras categorias nas atribuições. Também proporcionam autonomia ao
Sindicato para conduzir uma campanha salarial independente, além do fôlego para resistir
por meses nas mesas de negociações e custear mobilizações e o assessoramento jurídico. 

O engenheiro agrônomo Osmar Volpato
foi convidado para falar no CD sobre a situa-
ção atual da revisão do PCS - Plano de Cargos
e Salários da Cidasc. A empresa é responsável
pela defesa agropecuária de Santa Catarina,
atuando na educação sanitária, na inspeção,
na defesa e vigilância.

Volpato disse estar muito preocupado
com a lentidão e a complexidade do proces-
so. A comissão já solicitou um novo prazo,
e ele não acredita que o mesmo será cum-
prido. “Ainda estamos na fase de definir as
125 funções da Cidasc. Somos amadores nes-
se processo que, conduzido por uma empresa
terceirizada, atende os interesses dos diri-
gentes e não dos funcionários”, acredita
Volpato, membro da comissão designada pa-
ra revisar o PCS na Cidasc.

Segundo ele, ainda falta encontrar o ca -
minho para solucionar diversos problemas.
Entre eles, instituir o cargo de fiscal agrope-
cuário para que os profissionais tenham o
poder de atuar como fiscal para ajustar ou
corrigir alguns desvios e garantir a defesa e
a manutenção do status sanitário do estado.
“Só que a medida foi negada e parece inviá-
vel que essa importante reivindicação seja
absorvida no PCS”, ressalta.

Além disso, há outros impasses: a carrei-
ra-meio já não existe mais, está terceirizada;
há uma defasagem muito grande de enge-
nheiros agrônomos e não há previsão pa ra
contratar; pessoas leigas são nomeadas por
portarias e os profissionais precisam cum  prir
metas e absorver mais funções; a lém dos ru-
mores da fusão da Cidasc com a Epagri.
Diante desse quadro, Volpato questiona se o
PCS poderá amenizar esses problemas.

O Seagro está atento aos diversos pro-
blemas que os colegas enfrentam tanto na
Cidasc como na Epagri. Para o Sindicato, o
PCS é a única forma de retomar as carreiras
dos pesquisadores e extensionistas rurais na
Epagri e dos fiscais agropecuários na Cidasc.

A categoria conquistou a cláusula que ga-
rante o processo de revisão do PCS no ACT de
2011. A proposta deveria estar pronta em ou-
tubro/12, po rém, as empresas não consegui-
ram concluir e solicitaram novo prazo para
apresentar uma proposta. 

PCS na Cidasc ainda 
está sem rumo

Assembleia Geral aprova
valor da Contribuição Sindical

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Para viabilizar as atividades e garantir uma

entidade de classe forte e independente para
defender os interesses e reivindicações da cat-
egoria, o Sindicato conta com três tipos de
contribuições, de acordo com a Legislação: 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
(Imposto Sindical obrigatório para todos)

Art. 149 da Constituição Federal e art. 578 a
610 CLT - natureza tributária e compulsória (para
sócios e não sócios) = 1/30 da remuneração
de um mês ou Guia = 1/30 do SMP.
Destino: 60% Sindicato; 15% Federação; 20%
Ministério do Trabalho e Emprego e 5% para a
Confederação. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(Mensalidade/Anuidade por livre adesão) 

Empresas Públicas: Desconto mensal em
Folha=0,8% do salário base+complemento
SMP;
Cooperativas e Agroindústrias: 
Desconto mensal em folha = 0,8% do SMP;
Empresas e Autônomos: Boleto de anuidade =
30% do salário mínimo nacional;
Estudante do último ano (Sócio Júnior): Isento
Aposentado c/declaração: Isento.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
(Para os empregados não sócios) 

Profissionais empregados de empresas pú-
blicas e privadas com as quais o Sindicato reali-
za acordos ou convenções coletivas de trabalho:
equivale a três dias de trabalho e é descontada
na folha de pagamento (CLT 578 a 610). 

No Seagro, os associados estão isentos por
já contribuírem mensalmente ou anualmente.

Na Assembleia Geral Ordinária realizada
dentro da programação do CD, foram apro-
vados por unanimidade o Plano de Trabalho
e a proposta orçamentária para 2013, além
da prestação de contas até novembro/12.  

Também foi deliberado o valor de R$
176,23 para a Contribuição Sindical (Impos -
to Sindical) para 2013, conforme orientação
da Fisenge e do que estabelece a CLT. O va-
lor, que equivale a 1/30 do piso salarial vi-
gente em 2012, deverá ser recolhido pelos
engenheiros agrônomos com vencimento pa-
ra 28 de fevereiro/13.

A contribuição é obrigatória, prevista em

lei, tanto que se não for paga a parcela des-
tinada ao Governo é considerada dívida ati-
va. Todos que pertencem a uma categoria
devem fazer o pagamento, mesmo quem não
for sindicalizado (Art. 578 a 610 CLT).

É importante lembrar que os profissio-
nais empregados devem apresentar a guia
no RH da empresa, para evitar o desconto
de um dia de trabalho na folha de março. Já
os autônomos devem guardar a guia quitada
como comprovante. Quem não receber a
guia, pode solicitar através do fone (48)
3224-5681 ou financeiro@seagro-sc.org.br/



Nova diretoria do Seagro é
empossada em grande solenidade 

A cerimônia reuniu cerca de 200 pessoas entre dirigentes da gestão anterior e da atual diretoria, lideranças de entidades de classe, políticos, 
convidados e familiares. A nova diretoria será presidida pelo engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni, eleita com 95,27% dos votos

nova diretoria do Sindicato dos En ge -
nheiros Agrônomos de Santa Catarina to-
mou posse em 6 de dezembro/12, na
sede da Fiesc em Florianópolis. 

Cerca de 200 pessoas, entre dirigen -
tes da gestão anterior e da atual diretoria, lide -
ran ças de entidades de classe e sindicais, políticos,
convidados e familiares prestigiaram a so le ni dade
de posse dos integrantes da Chapa “Re novar para
Avançar”. A frente da entidade está o engenheiro
agrônomo Vlademir Gazoni que su cede o engen-
heiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, que dirigiu o
Seagro nos últimos seis anos. 

Jorge Dotti deixa a presidência e assume como
diretor de comunicação e imprensa do Seagro. O
objetivo é alavancar ainda mais a participação nas
ações do Sindicato e suas bandeiras na mídia. 

Na solenidade, relembrou emocionado as mai -
o res conquistas do Seagro. “Finalizo mais uma ges -
tão com a consciência do dever cumprido e com a
certeza de que o novo presidente dará con-
tinuidade ao grande trabalho iniciado em 2006,
que contou com o apoio de todas as diretorias re-
gionais”, afirmou o ex-presidente, Jorge Dotti.

Presenças expressivas
Presenças de destaque compareceram na so -

lenidade de posse da nova diretoria. 

O engenheiro agrônomo e deputado José Mil -
ton Scheffer, representando o presidente da As -
sembleia Legislativa, ressaltou o trabalho realizado
pelo Seagro e lembrou a solenidade em home-
nagem aos 30 anos do Seagro que será realizada
em 2013 pela Assembleia Legislativa.

O engenheiro agrônomo Airton Spies, se cre tá -
rio adjunto da Secretaria de Estado da Agri cultura
e da Pesca, lembrou dos embates entre a Secre ta -
ria e o Seagro, todos sempre produtivos e em bus -
ca de crescimento para a classe. 

Também se fez presente o presidente do Crea-
SC, engenheiro civil e de segurança no trabalho,
Carlos Alberto Kita Xavier, que salientou a im -
portância do trabalho do engenheiro agrônomo
para a sociedade, destacou a representatividade do
Seagro perante as entidades de classe e desejou
sucesso para Vlademir Gazoni.

Confirmando o prestígio do Seagro fora de San   -
ta Catarina, a posse teve a honra das presen ças
dos engenheiros Clóvis Nascimento (Diretor Se -
cretário Geral da Fisenge - Federação In teres ta dual
de Sindicatos de Engenheiros), Luiz Carlos Spe -
randio Nogueira (Senge-MG), Ulisses Kaniak
(Senge-PR), e o Olímpio Alves dos Santos (Senge-
RJ).

O diretor da Fisenge, engenheiro Clovis Fran -
cisco Nascimento Filho, destacou que o Seagro é
o sindicato mais jovem na entidade e, ao mesmo

tempo, um dos mais atuantes. “Sempre apoiou as
reivindicações e contribuiu para a construção de
um país melhor, mais humano e com mais quali-
dade”, destacou.

Prioridade da nova diretoria
é a valorização do profissional 
Em seu discurso, Gazoni relembrou sua traje -

tória de mais de 21 anos como militante na dire-
toria do Sea gro, suas lutas, conquistas e percal ços
en fren tados nessa caminhada. Destacou a par -
 ticipação das mulheres nesta gestão e as bandeiras
prioritárias.

“Vamos priorizar a valorização do engenheiro
agrônomo e sua importância na segurança alimen-
tar, na defesa do fortalecimento das políticas pú -
blicas e do serviço público agrícola. Assim co mo a
educação, a saúde e a segurança pública, a agri-
cultura é atividade prioritária para o cidadão e para
a economia catarinense e também passa por igual
período de grave crise em Santa Cata ri na. Se con-
tinuar a política do atual Governo esta dual, em 10
anos teremos um apagão tecnológico”, alerta o
novo presidente. 

Gazoni também reforçou a luta constante pelo
cumprimento do Salário Mínimo Profissional por
todos os empregadores e pela viabilização de
planos de carreiras que valorizem os engenheiros.

Eleitos com 95,27% dos votos no pleito de novembro/12, os integrantes da chapa “Renovar para Avançar” vão representar os mais de cinco mil engenheiros agrônomos na defesa dos interesses da categoriaApoio dos familiares será fundamental para o novo presidente, Vlademir Gazoni, conduzir o Seagro

Engs. Agrs. Eduardo Piazera, Renato Bez Fontana, Paulo Roberto Lisboa Arruda, Dep. José Milton
Scheffer, Airton Spies, Jorge Dotti Cesa, Vlademir Gazoni, Luiz Antonio Palladini e Raul Zucatto

Engs. Agrs. Luiz Carlos Coelho (Mútua-SC), Jorge Dotti Cesa (Seagro-SC) Raul Zucatto (Aeasc),
Vlademir Gazoni (Seagro-SC), Paulo Sérgio Tagliari (Deconor-SC) e Leonel Ferreira Jr. (Uneagro)

O novo Presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni é membro da
Diretoria Executiva do Seagro desde 1991. Nas últimas duas gestões atuou fortemente

junto a categoria como Vice-presidente do Sindicato. 
Graduado em Agronomia pela UFSC, Gazoni é funcionário da Epagri e sempre 

atuou na Secretaria de Estado da Agricultura, 
no Programa Estadual e Nacional de Crédito Fundiário.

Foi fundador da seccional de Biguaçu da Escola de Pais do Brasil; diretor do Núcleo da
Aeasc e Conselheiro do Crea-SC. É sócio-fundador da Aeagro. 
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Nova diretoria foi eleita
com 95% dos votos

Os engenheiros agrônomos de todo o es-
tado atenderam o chamado do Seagro e com-
pareceram as urnas para eleger a nova
Diretoria do Seagro para o triênio de 2012 a
2015. Com 44,63% de participação, a chapa
“Re no var para Avançar” foi eleita com
95,27% dos votos. A votação, não obriga -
tória, aconteceu nas 22 urnas instaladas nas
diretorias regionais e na sede do Sindicato.

Com o lema “Renovar para Avançar”, a di-
retoria faz jus à temática, uma vez que 40%
é formada por jovens profissionais, além de
16 engenheiras agrônomas, seis a mais do
que na última eleição, um recorde em toda a
história do Seagro. 

A contagem dos votos foi feita em 12 de
novembro/12 na sede do Seagro, pela co -
missão eleitoral, composta pelos engenhei -
ros agrônomos Leonel Ferreira Júnior
(presidente), Raul Zucatto e Admir Tadeo de
Souza.

Nova diretoria do Seagro é
empossada em grande solenidade 

A cerimônia reuniu cerca de 200 pessoas entre dirigentes da gestão anterior e da atual diretoria, lideranças de entidades de classe, políticos, 
convidados e familiares. A nova diretoria será presidida pelo engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni, eleita com 95,27% dos votos

nova diretoria do Sindicato dos En ge -
nheiros Agrônomos de Santa Catarina to-
mou posse em 6 de dezembro/12, na
sede da Fiesc em Florianópolis. 

Cerca de 200 pessoas, entre dirigen -
tes da gestão anterior e da atual diretoria, lide -
ran ças de entidades de classe e sindicais, políticos,
convidados e familiares prestigiaram a so le ni dade
de posse dos integrantes da Chapa “Re novar para
Avançar”. A frente da entidade está o engenheiro
agrônomo Vlademir Gazoni que su cede o engen-
heiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, que dirigiu o
Seagro nos últimos seis anos. 

Jorge Dotti deixa a presidência e assume como
diretor de comunicação e imprensa do Seagro. O
objetivo é alavancar ainda mais a participação nas
ações do Sindicato e suas bandeiras na mídia. 

Na solenidade, relembrou emocionado as mai -
o res conquistas do Seagro. “Finalizo mais uma ges -
tão com a consciência do dever cumprido e com a
certeza de que o novo presidente dará con-
tinuidade ao grande trabalho iniciado em 2006,
que contou com o apoio de todas as diretorias re-
gionais”, afirmou o ex-presidente, Jorge Dotti.

Presenças expressivas
Presenças de destaque compareceram na so -

lenidade de posse da nova diretoria. 

O engenheiro agrônomo e deputado José Mil -
ton Scheffer, representando o presidente da As -
sembleia Legislativa, ressaltou o trabalho realizado
pelo Seagro e lembrou a solenidade em home-
nagem aos 30 anos do Seagro que será realizada
em 2013 pela Assembleia Legislativa.

O engenheiro agrônomo Airton Spies, se cre tá -
rio adjunto da Secretaria de Estado da Agri cultura
e da Pesca, lembrou dos embates entre a Secre ta -
ria e o Seagro, todos sempre produtivos e em bus -
ca de crescimento para a classe. 

Também se fez presente o presidente do Crea-
SC, engenheiro civil e de segurança no trabalho,
Carlos Alberto Kita Xavier, que salientou a im -
portância do trabalho do engenheiro agrônomo
para a sociedade, destacou a representatividade do
Seagro perante as entidades de classe e desejou
sucesso para Vlademir Gazoni.

Confirmando o prestígio do Seagro fora de San   -
ta Catarina, a posse teve a honra das presen ças
dos engenheiros Clóvis Nascimento (Diretor Se -
cretário Geral da Fisenge - Federação In teres ta dual
de Sindicatos de Engenheiros), Luiz Carlos Spe -
randio Nogueira (Senge-MG), Ulisses Kaniak
(Senge-PR), e o Olímpio Alves dos Santos (Senge-
RJ).

O diretor da Fisenge, engenheiro Clovis Fran -
cisco Nascimento Filho, destacou que o Seagro é
o sindicato mais jovem na entidade e, ao mesmo

tempo, um dos mais atuantes. “Sempre apoiou as
reivindicações e contribuiu para a construção de
um país melhor, mais humano e com mais quali-
dade”, destacou.

Prioridade da nova diretoria
é a valorização do profissional 
Em seu discurso, Gazoni relembrou sua traje -

tória de mais de 21 anos como militante na dire-
toria do Sea gro, suas lutas, conquistas e percal ços
en fren tados nessa caminhada. Destacou a par -
 ticipação das mulheres nesta gestão e as bandeiras
prioritárias.

“Vamos priorizar a valorização do engenheiro
agrônomo e sua importância na segurança alimen-
tar, na defesa do fortalecimento das políticas pú -
blicas e do serviço público agrícola. Assim co mo a
educação, a saúde e a segurança pública, a agri-
cultura é atividade prioritária para o cidadão e para
a economia catarinense e também passa por igual
período de grave crise em Santa Cata ri na. Se con-
tinuar a política do atual Governo esta dual, em 10
anos teremos um apagão tecnológico”, alerta o
novo presidente. 

Gazoni também reforçou a luta constante pelo
cumprimento do Salário Mínimo Profissional por
todos os empregadores e pela viabilização de
planos de carreiras que valorizem os engenheiros.

Eleitos com 95,27% dos votos no pleito de novembro/12, os integrantes da chapa “Renovar para Avançar” vão representar os mais de cinco mil engenheiros agrônomos na defesa dos interesses da categoria

A nova diretoria tem a maior participação feminina de toda a história do Seagro

Dir. do Senge-MG, Eng. Luiz Carlos Sperandio Nogueira (Senge-MG, Eng. Elet. Ulisses Kaniak
(Senge-PR, Engs Agrs. Jorge Dotti Cesa e Vlademir Gazoni (Seagro-SC), Eng. Eletrc. Olímpio Alves

dos Santos (Senge-RJ), Eng. Clóvis Nascimento (Fisenge) e o Eng. Agr. Eduardo Piazera (Seagro-SC) 

Wilson Floriani Junior (Senge-SC), Vlademir Gazoni (Seagro-SC), Luiz Henrique Pellegrini (Crea-
SC), Jorge Dotti Cesa (Seagro-SC) e Gelásio Gomes (CredCrea)
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Além do presidente eleito, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni, a mesa para a 
cerimônia de posse foi formada pelo Presidente da Uneagro, Eng. Agr. Leonel Ferreira Jr;
o Presidente da Aeasc, Eng. Agr. Raul Zucatto; Presidente do Crea-SC, Eng. Carlos
Alberto Kita Xavier; o Eng. Agr. e Deputado José Milton Scheffer, 
o Ex-presidente do Seagro, Eng. Agr. Jorge Dotti Cesa, o Secretário adjunto da Secretaria
da Agricultura e da Pesca, Eng. Agr. Airton Spies; o Secretário-geral da Fisenge, 
Eng. Clovis Nascimento; o Diretor da Epagri, Eng. Agr. Ditmar Alfonso Zimath e 
o Diretor da Cidasc, Eng. Agr. Alvori José Cantú. 
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tento a Lei Federal 12.651/12 que institui o
novo Código Florestal, com suas modificações
dadas pela Medida Provisória 571/12, o Seagro
acredita que é um importante espaço no mer-
cado de trabalho e que precisa ser ocupado pe-

los engenheiros agrônomos.
Ciente do seu papel, o Seagro pretende realizar uma

série de cursos e palestras em todo o estado em 2013,
em parceria com a Uneagro e a Aeasc e apoio do Crea-
SC. O objetivo é atualizar e aprimorar o conhecimento
da categoria para que possam orientar os produtores so-
bre os novos procedimentos para a regularização dos
imóveis rurais, conforme prevê a Legislação Ambiental
Brasileira, publicada em 17 de outubro/12. 

Com esse objetivo, o engenheiro agrônomo Moisés
Savian foi convidado para falar sobre as novas orienta-
ções do Código Florestal e a atuação do engenheiro
agrônomo no 4º Encontro Estadual de Dirigentes Sin -
dicais, realizado dentro da programação do Conselho
Deliberativo do Seagro, em Florianópolis. 

A palestra foi considerada bem didática e produtiva
pelos dirigentes que aproveitaram para sanar diversas
dúvidas. “Ficou muito claro que o novo Código Florestal
vai exigir muita orientação para os produtores rurais.
Para isso o mercado de trabalho vai demandar intenso
trabalho dos profissionais da área. Entre eles, os enge-
nheiros agrônomos são os mais qualificados, mas preci-
sam se aprimorar na área”, afirma Jorge Dotti. 

Savian é gerente de Políticas Agroambientais no
Ministério do Meio Ambiente, possui mestrado em desen -
volvimento regional e desenvolveu pesquisas sobre agri-
cultura familiar, segurança alimentar e extensão rural.

Política Agroambiental
Ao relatar sobre os principais desdobramentos da no-

va lei e sua aplicabilidade técnica no uso alternativo do
solo, nas áreas consolidadas, áreas de preservação per-
manente (APPs) e áreas de reserva legal, Savian acredita
ser fundamental que o produtor entenda qual é a função
de cada uma, “Hoje é muito oneroso o pequeno produtor
fazer reserva legal devido a burocracia. Fazer uso de re-
cursos naturais, como a araucária por exemplo, é tão
complexo para realidade do produtor que eles optam por
não fazer nada”, diz.

Para exemplificar, ele relata um estudo realizado em
11 imóveis rurais na região de Lages em 2011, para ver
quanto teria em APPS. “Teve imóvel que se fosse aplica-
do o Código Florestal de 1965, e não fosse possível rea-
lizar o computo de vegetação nativa existente em área

de preservação permanente na reserva legal, o produtor

teria que comprar uma área para poder conseguir atender
a legislação na sua propriedade. Era necessária a revisão
da lei” considera. 

Cadastro Ambiental já está valendo
As novidades da nova legislação são o Cadastro

Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização
Ambiental (PRA). Para Savian, o CAR é uma importante
ferramenta para auxiliar no planejamento da proprieda-
de e na recuperação de áreas degradadas. Os proprietá-
rios terão de informar seus dados, comprovar posse do
terreno e mostrar a planta do imóvel georreferenciada,
com as coordenadas geográficas das áreas de preserva-
ção permanente, das áreas de uso restrito e áreas con-
solidadas, entre outras informações.

Já para os pequenos produtores rurais, de até quatro
módulos fiscais, e comunidades indígenas, os procedi-
mentos serão simplificados. Serão exigidas apenas a
identificação do proprietário, comprovação de posse do
imóvel e a elaboração de croqui que poderá ser feito
sobre a imagem de satélite. “Essa ferramenta vai possi-
bilitar identificar toda a área de cobertura e vegetação
do país em uma distância de cinco metros. Essas ima-
gens de satélite vão agilizar todo o processo de regula-
rização dos imóveis rurais.

Segundo Savian, o CAR já vem sendo implantado no
Pará e no Mato Grosso. Em Santa Catarina, há apenas
uma experiência no Vale do Itajaí. 

Vantagens para os agricultores
O agricultor que fizer o cadastro terá acesso a linhas

de crédito como o Pronaf e poderá aderir ao Programa
de Regularização Ambiental (PRA), instituído pelo
Governo Federal como parte das iniciativas de adequação
e promoção da regularização ambiental em imóveis ru-
rais. Após sua adesão ao Programa, o proprietário rural
ficará isento das multas anteriores a julho de 2008. 

Cadastrar e recuperar
Os engenheiros agrônomos possuem uma sólida for-

mação em diversas áreas e devem procurar estar atua-
lizados, principalmente quanto o CAR, para orientar os
agricultores na regularização dos estabelecimentos ru-
rais. “O esforço maior será garantir o CAR para conhecer
a real situação do meio ambiente nas propriedades ru-
rais no prazo de cinco anos”, ressalta.

“Está previsto um processo de capacitação básica
pela internet que poderá ser acessado por todos os pro-
fissionais. Também serão realizados cursos e palestras
sobre os procedimentos”, informa Savian.

Os profissionais devem estar atualizados para orientar os produtores 
sobre os novos procedimentos para regularizar os imóveis rurais

AA Entidades da Agronomia
discutem o novo Código Florestal

O engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa representou o
Seagro no I Seminário sobre Código Florestal e Uso do Solo,
realizado em 15 de outubro/12, em Florianópolis. O semi-
nário foi promovido pela Aeasc em parceria com a Aeagro-
Fpolis e apoio do Crea-SC e da Epagri.

Na mesa redonda com representantes de outras entida-
des, Jorge Dotti discutiu as implicações do tema no mer-
cado de trabalho. “Espaços como esse são necessários, in-
dependente das posições que cada um possa ter sobre o
novo Código Florestal”, disse.  

Para Jorge Dotti, só o fato de discutir a questão do
Código já representa um avanço. “O Seagro sempre defen-
deu a posição técnica, que seria a participação do profis-
sional assessorando os legisladores, para que possam criar
as leis da maneira mais adequada possível”, completou.

Antes da mesa redonda, o deputado federal e engenhei-
ro agrônomo Valdir Colatto abordou a dificuldade de definir
as questões técnicas para aprovar o novo código e ressaltou
a importância da participação massiva da categoria nessa
discussão. 

Seminário de Meio Ambiente debate a
lei da proteção da vegetação nativa
O I Semi ná rio de Meio Ambiente re a lizado pela

Comissão do
Meio Am bi -
en te do Crea-
SC, debateu
a Lei nº
12.651/2012
sancionada
em 25 de
maio/12, que
dispõe sobre
a proteção da vegetação nativa, com explanação do depu-
tado federal e engenheiro agrônomo Valdir Colatto. 

Colatto abordou a lei que trata do novo Código Florestal
Brasileiro e das importantes mudanças que traz aos produ-
tores e empresas rurais. Para ele, o principal reflexo será a
elevação do custo de produção florestal, agrícola e pecuá-
ria.

Falou também sobre a ocupação de margens dos leitos
de rios, cultivo de culturas em topo de morro e exigência
de averbação de Reserva Legal por cartórios de registro de
imóveis em Santa Catarina. Para o deputado, a medida é
arbitrária e ilegal desrespeitando a Lei 12.651/12.

Colatto ressaltou que a fase agora é de implantação do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Plano de Regularização
Ambiental (PRA) que devem ser regulamentados pela União
e pelos Estados e não podem sofrer influências, a não ser
a análise e a orientação técnica. “É preciso buscar na en-
genharia agronômica os caminhos possíveis para implantar
o novo Código dentro da porteira. Somente ali vamos en-
contrar os problemas e tentar soluções, identificar os erros
e acertos da nova legislação”, diz.

“Os engenheiros agrônomos precisam assumir esse de-
safio de, aplicando a lei, encontrar uma fórmula de plane-
jamento de ocupação territorial sustentável para harmoni-
zar com equilíbrio o meio ambiente e a produção de ali-
mentos nas 5,2 milhões de propriedades rurais brasileiras,
dentro do maior programa de regularização ambiental e de
reflorestamento do planeta que é o novo Código Florestal
Brasileiro”, conclui.

Atuação dos engenheiros
agrônomos no novo Código Florestal

O engenheiro agrônomo Moisés Savian proferiu palestra sobre o 
Código Florestal no 4º Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais

Mesa redonda com Guilherme Dallacosta (Facisc), Ricardo Severino
(acadêmico/UFSC), Milton Losso (Aeagro/Fpólis), Jorge Dotti Cesa

(Seagro), Diógenes Y Castro (Uneagro) e Alvorí Cantu (Aeasc)

Imagens de satélites serão usadas como base de informação
para o Cadastro Ambiental Rural nas propriedades rurais



diretoria do Seagro formou um
grupo de trabalho para elaborar
uma série de eventos para cele-
brar os 30 anos de fundação do
único Sindicato da categoria dos
engenheiros agrônomos em Santa

Catarina, em 29 de abril.
A data será comemorada ao longo de

2013. Desde janeiro, toda correspondência
do Seagro vem acompanhada do selo co-
memorativo. Em abril será realizado o curso
de Sindicalismo para todos os dirigentes
dentro da programação do Conselho
Deliberativo, apresentado o vídeo institu-
cional e distribuída uma revista sobre as
três décadas da história de lutas e conquis-
tas do Seagro. 

Objetivo é marcar a data e a importân-
cia da luta dos engenheiros agrônomos por
avanços significativos no ambiente de tra-
balho, na agricultura e na representativi-
dade da categoria.

Homenagens 
Também está prevista uma sessão sole-

ne em homenagem ao Seagro na Alesc -
Assembleia Legis lativa de Santa Catarina,
por indicação do deputado e engenheiro
agrônomo José Milton Scheffer. A data ain-
da não foi divulgada.

Revirando o baú
Para elaborar o vídeo e a Revista dos

30 anos, o Seagro está levantando junto
aos profissionais informações, fotos, re-
cortes de jornais ou documentos para fa-
zer um resgate mais fiel da história repleta
de lutas e conquistas. 

É hora dos colegas revirarem os baús
em busca daquela foto histórica ou de
uma notícia do jornal local ou de entidade
de classe da época. O Seagro agradece. 

11Florianópolis, Janeiro e Fevereiro de 2013 Jornal do Seagro - Nº 124
SEAGRO-SC

Seagro comemora 30
anos em grande estilo

AA CD do Seagro prepara Pré-Pauta da
Campanha Salarial de 2013-2014

Na primeira reunião do Conselho Deliberativo do Seagro de 2013 que acontece em
Florianópolis, em 12 e 13 de março/13, os dirigentes vão debater a pré-pauta de rei-
vindicações da Campanha Salarial deste ano, além de participar do 5º Encontro
Estadual de Dirigentes Sindicais, que terá o supervisor técnico do Dieese, José Álvaro
Cardoso, para falar sobre Conjuntura Econômica e Planejamento Estratégico. 

Para ampliar a partici pação dos profissionais na e la   bo ra ção e aprovação da pré-
pau    ta, a diretoria do Sea gro decidiu rea lizar duas assem  bleias regionais. Na pri mei ra,
em 4 de março/13, serão le vantadas as demandas para inse rir na pré-pauta. Essas
contribui ções serão enca mi nha das pelos di reto res regionais para se rem ava lia  das e
consolidadas pelo Conse lho De li berativo. 

Após o CD, a pré-pauta se   rá apresentada na segunda as sem bleia regional, em 25
de março/13, para que os pro  fis  sio nais possam aprovar ou re jei tar as propostas con-
solidadas pelos dirigentes. Assim, o Seagro preten de ter uma pauta ainda mais repre-
sentativa e antecipar as negocia ções. 

Em março também devem serão realizadas assembléias regionais com os profis-
sionais das Cooperativas e Agroindústrias.

O Sindicato será homenageado na Assembleia Legislativa  

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



O Seagro participou da intensa
mobilização que resultou nas mais
de seis mil assinaturas contra o
Projeto de Lei 3423/12 que, aliado
aos argumentos irrefutáveis apre-
sentados em voto separado pelo
deputado e engenheiro agrônomo
Zé Silva (PDT/MG), culminaram
com a retirada do PL da pauta pelo
relator do processo, deputado Je -
sus Ro drigues (PT-PI), em 8 de
agosto/12. 

Porém, em 7 de novembro, os
deputados Jesus Rodrigues e Zé
Silva solicitaram uma audiência
pública para ampliar o debate so-
bre o PL que autoriza o biólogo a
exercer a responsabilidade técnica
pela produção, beneficiamento,
reembalagem ou análise de se-
mentes em todas as suas fases. 

Em 6 de dezembro/12, a Co -
mis são de Agricul tura promoveu a
audiência pública com a participa-
ção de políticos, representantes do
Conselho dos Biólogos (CFBio) e os
engenheiros agrônomos Dirson Ar -
tur Freitag e Álvaro Cabrini, repre-

sentando o Confea e o Crea-PR,
respectivamente. Na audiência,
além de serem levantados argu-
mentos contra e a favor de altera-
ção na lei, a mobilização dos bió-
logos foi evidente. 

Para o deputado Zé Silva, as
profissões são complementares,
mas o biólogo não está habilitado
para a atividade profissional de
produção de sementes. Na visão
dele, o projeto não está maduro
para ser votado e outros segmen-
tos da comunidade científica de-
vem ser ouvidos.

Já o vice-presidente do Confea,
Dirson Freitag, considera que não
há demanda reprimida e que nem
existe espaço suficiente no merca-
do para todos os profissionais.
“Não se trata de reserva de merca-
do”, afirmou. “É questão de capa-
cidade e de responsabilidade”,
complementou.

Para Freitag, a atividade de
produção de sementes é muito
complexa e apenas os engenheiros
agrônomos e florestais detêm os

conhecimentos técnicos necessá-
rios à atividade. “São os únicos
profissionais que têm o conheci-
mento da dinâmica da fertilidade
do solo e da fisiologia vegetal vol-
tada à produção agrícola”, disse.

O projeto ainda será votado na
Comissão de Agricultura e depois
segue para as comissões de Tra ba -
lho, de Administração e Serviço
Público; e de Constituição e Justi -
ça e de Cidadania.

Para o Seagro o tema merece
muita atenção, pois existe uma
preo cupação direta quando uma
categoria interfere na atribuição
de outra. “A produção de sementes
e mudas, que não difere muito da
produção de qualquer alimento,
exige conhecimentos técnico-cien-
tíficos que somente são proporcio-
nados por uma grade curricular
com inúmeras disciplinas da área
da agronomia, e que não fazem
parte da grade da biologia”, apon-
ta o presidente do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Vlademir Gazoni.

os 51 engenheiros agrô no mos
que concorreram às eleições
municipais em 7 de outubro,
19 foram eleitos, sendo seis
pre fei tos, dois vice-prefei tos

e 11 vereadores. Esta foi a eleição com
o maior número de enge nhei ros agrô-
nomos candidatos e também de eleitos
em Santa Catarina. Es ses profissionais re-
presentam 40% do total de 47 engenheiros
eleitos vinculados ao Crea-SC.

O Seagro sempre incentivou os colegas nas candidaturas para
cargos políticos, pois entende que os engenheiros agrônomos têm
alto conhecimento técnico e podem legislar e administrar os mu-
nicípios priorizando as questões do espaço rural, as questões am-
bientais e a produção agropecuária. “Parabenizamos os colegas
eleitos e que o exemplo de todos os que foram candidatos sirva
de estímulo para novas candidaturas nas próximas eleições em
2014 e 2016”, afirmou o ex-presidente do Seagro, engenheiro
agrô no mo Jorge Dotti Cesa.

Eleitos 47 engenheiros registrados no Crea-SC
Dos 288 profissionais registrados no Crea-SC que concorreram

às eleições, foram eleitos 102 candidatos. Entre eles 47 enge-
nheiros e 54 técnicos (19 prefeitos, 7 vice-prefeitos e 76 verea-
dores). 

Recorde de engenheiros agrônomos
eleitos para cargos políticos em SC

ELEIÇÕES 2012

DD   
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Águas de Chapecó: André Max Tormen PMDB

Anitápolis: Marco Antônio Medeiros Jr. PMDB

Ituporanga: Arno Alex Zimmermann Filho PMDB

São Joaquim: Humberto Luiz Brighenti PMDB

Urupema: Amarildo Luiz Gaio PMDB 

Xavantina: Mauro Junes Poletto PT

Imbituba: Elísio Sgrott PP

Sombrio: Valmir Damineli PPS

Caibi: Marcos Daniel Brantz PMDB

Concórdia: Vilmar Comassetto PCdoB 

Fraiburgo: Josiel da Silva PSC

Grão-Pará: Daiana Beltrame Muller PT

Guarujá do Sul: Mônica Regina Taube PMDB

Ituporanga: Daniel Rogério Schmitt PMDB

Joinville: James Schroeder PDT

Meleiro: Rogério Antonio Casagrande Jr PP

Petrolândia: Ângela Adriana Krinndges PMDB

Planalto Alegre: Marlene Boniatti PMDB

São Carlos: Jean Pierre Pilger PMDB

19 Engenheiros Agrônomos eleitos 

Audiência pública debateu atribuições
dos engenheiros agrônomos e biólogos 

Tecnologia a serviço da
produção de alimentos

Em outubro, mês em
que comemoramos o Dia
do Engenheiro Agrônomo,
Dia da Criança e de Nossa
Se nhora Aparecida (12) e o
Dia Mundial da Alimen ta -
ção (16) aproveitamos pa -
ra debater o desafio de
con tinuar aumentando a
produção mundial de ali-
mentos, de forma mais se-
gura, nutritiva e saudável
e com maior preservação
ambiental. Pode parecer fácil, mas a história nos
mostra o contrário e que nem sempre as decisões
foram as mais acertadas. 

Nos supermercados, é normal que a maioria
dos consumidores tenha pouca noção sobre a
forma de produção no meio rural. Geralmente
buscam aparência e preços. 

Sendo a agricultura, talvez, a atividade mais
complexa que o homem realiza, é importante os
consumidores se darem conta de que, com as
atuais políticas públicas dos Governos Estaduais
e Federal, a tendência é de alta nos preços dos
alimentos, considerando os riscos da atividade e
o consequente êxodo rural.

Mesmo com o desenvolvimento tecnológico,
no Brasil ainda consumimos alimentos com re-
síduos de agrotóxicos. Muitos agricultores não
têm acesso às orientações adequadas para deci-
dir pela aplicação ou não desses produtos, com
a dose adequada e quanto à carência de cada
um, a qual determina o mínimo de dias que deve
ser observado entre a aplicação de um determi-
nado agrotóxico e a colheita de cada plantação. 

Também é deficiente a fiscalização por fal ta
de investimento em estrutura e pro fis sionais
qua lificados. Santa Catarina sequer têm um la-
boratório para análise de resíduos. Por outro la-
do, tecnologias de ponta, como a transgenia,
vêm sendo utilizadas sem os estudos necessários
pa  ra a segurança do consumidor e da biodiver-
sidade. Mas não é só isso. A pesquisa na pro du -
ção de alimentos anda a passos bem mais lentos
do que há 10 ou 20 anos. Os trabalhos científi-
cos dessa época e an te riores levaram Santa
Catarina a patama res de destaque internacional
na agricultura. A produção orgânica é uma al-
ternativa que necessita de mais apoio. 

Enfim, somos ainda o 5º maior produtor na-
cional de alimentos. Mas, sem o aumento dos in-
vestimentos nas empresas públicas (Epagri e
Cidasc) e na infraestrutura do meio rural, pode-
remos ter em breve um apagão tecnológico e um
enfraquecimento da agricultura familiar e do
agronegócio catarinense, responsáveis por cerca
de 37% do PIB do Estado.

*Ex-Presidente do Seagro

Foram eleitos seis pre fei tos, 
dois vice-prefeitos e 11 vereadores

A Comissão de Constituição e Justi -
ça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos
Deputados aprovou por unanimidade,
em 7 de novembro/12, o Projeto de Lei
nº 7.607/2010, apresentado pelo depu-
tado José Chaves (PTB/PE), que inclui
parágrafo único ao art. 1º da Lei
5.194/1966, e propõe que as atividades
próprias das profissões da Engenharia,
quando realizadas por profissionais ocu-

pantes de cargo efetivo no serviço pú-
blico federal, estadual e municipal, se-
jam consideradas atividades essenciais
e exclusivas de Estado, assim como já
ocorre com médicos e advogados

Após passar pela CCJC, se não hou-
ver recurso, o PL será encaminhado para
aprovação pelas comissões do Senado
Federal e, posteriormente, para a sanção
presidencial.

Os profissionais das carreiras de Es -
tado não podem perder o cargo após
dois anos de exercício da função, a não
ser após decisão judicial. Além disso, é
assegurado o direito de não ser desloca -
do de um cargo para outro. Hoje, as ati-
vidades de diplomatas, juízes, defenso-
res públicos, fiscais tributários, agrope-
cuários e do trabalho, etc, são conside-
rais essenciais e exclusivas de Estado.

PL QUE INSTITUI A ENGENHARIA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL DE ESTADO FOI APROVADA

Eng. Agr. Jorge Dotti Cesa*
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O Seagro teve forte presença na mídia nas comemorações referentes ao Dia do Engenheiro Agrônomo e o Dia
Mundial da Alimentação, em 12 e 16 de outubro, respectivamente. Além de outdoors espalhados por
ro do vias no estado, foram publicadas matérias, artigos e anúncios publicitários nos jornais da capital

e em diversas regiões do estado por iniciativa de algumas diretorias regionais.
Algumas veiculações tiveram apoio da Fisenge, Aeasc e Uneagro. 

Para o ex-presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, a profissão tem que ser mais
conhecida e, consequentemente, mais valo rizada. “Precisamos sensibilizar a socie dade através

do produto do nosso trabalho que são os alimentos, que precisam também ser produzidos em volumes
cada vez maio res, com garantia de qualidade e de forma mais sustentável” ressalta Jorge Dotti. 

Aeasc e a Aeagro-Fpolis promo ve -
ram um jantar dançante comemo-
rativo ao Dia do Engenheiro Agrô -
no mo, em 19 de outubro, na capi-
tal, com o apoio do Seagro e da

Une agro. Além da confraternização e dos
versos do veterano colega Osmann Gomes,
os participantes prestigiaram a entrega de

Troféu ao homenageado Luiz Afonso Cesa,
colega aposentado da Se cre taria da Agri cul -
tura e com relevantes serviços prestados,
com destaque para o Projeto Semente e
Mudas. 

Em seu pronunciamento, o presidente
da Aeasc, engenheiro agrônomo Raul Zu -
catto, enalteceu o trabalho de toda uma vi-

da dedicada pelo colega Luiz Afonso.
Também ressaltou o importante momento
pelo qual passa a Associação e o processo
de sua transformação em federação. 

A Feagro deverá fortalecer as ações em
defesa da categoria, em conjunto com as
associações regionais.

Mais uma vez os engenheiros agrônomos da serra
catarinense demonstraram a força e união da família
agronômica no 32º encontro da categoria, realizado
de 11 a 14 de outubro, em São Joaquim. 

Cerca de 300 pessoas participaram das diversas
atividades promovidas nos quatro dias do encontro,
como: fu tebol, torneio de laço, tru co, festa das crian-
ças, show de talentos, entre outras. Na ocasião, os
co le gas Saulo Luenemberg, um dos fundadores da en-
tidade serrana, e o deputado federal Valdir Colatto,
foram homenageados pela diretoria da Assea.

O evento também foi prestigiado por engenheiros
agrô nomos que ocupam cargos de liderança nas en-
tidades da agronomia, Raul Zucatto (Aeasc), Leonel
Ferreira Jr (Uneagro), Jorge Dotti Cesa (Seagro) e
Felipe Penter (Crea-SC). A representação de lideranças
políticas foi reforçada com o diretor da SDR/São
Joaquim, engenheiro agrônomo Albanez de Souza Sá,
e os prefeitos eleitos de São Joaquim e Urupema, en-
genheiros agrônomos Humberto Brighenti e Amarildo
Gaio, respectivamente.

O presidente da Assea, engenheiro agrônomo
Marciano Bittencourt, agradeceu a todos os presen-
tes, especialmente pela receptividade do casal anfi-
trião, engenheira agrônoma Rosangela e o esposo
André Pasetto; ao doador do boi, Cleverton Martins
(Keko), e aos patrocinadores e entidades que apoia-
ram o evento. 

Jantar dançante em Florianópolis

Quatro dias de confraternização na serra catarinense 

AA
Rosilda Feltrin, Anne-Lore Schroeder, Glauco

Olinger, Morgana Tuzzi e Cassiele Bley

Jorge Dotti Cesa, Osman Gomes, Glauco Olinger,
Eduardo e Silva, Leonel Ferreira e Lincoln de Paula

Engs Agrs. Diógenes Y Castro e Antonio Augusto
Aquini com o Eng. Carlos Kita Xavier 

Os engenheiros agrônomos Osmann Gomes, Raul Zucatto (Pres. da Aeasc) e Milton Losso
(Pres. da Aeagro/Fpolis) entregaram a homenagem ao colega Luiz Afonso Cesa

Lideranças do Seagro, Uneagro, Crea-SC e da Aeasc 
prestigiaram o evento promovido pela Aeagro-Fpolis

Engs. Agrs. dirigentes das entidades de classe da Agronomia prestigiaram o 
32º Encontro dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense

A 6ª Agrocavalgada teve a participação de 43 
cavaleiros, a maioria engenheiros agrônomos 

Descontração e confraternização entre os engenheiros agrônomos, familiares e convidados

O troféu “Agrônomo
Destaque” ficou para
Saulo Luenemberg,
considerado um

grande profissional
e exemplo para a

categoria

Confraternização e descontração
marcaram o Dia do Engenheiro Agrônomo

Fotos: Dionata Costa



a Assembleia Geral Extraordinária
realizada no auditório do Crea-SC
em Florianópolis, dia 11 de de-
zembro/12, associados da Aeasc,
dirigentes e representantes de 10

associações e dos núcleos de engenheiros
agrônomos do estado aprovaram por una-
nimidade a proposta de transformar a As -
sociação em uma entidade federativa suces-
sora, a Feagro-SC - Federação dos Enge nhei -
ros Agrônomos de Santa Catarina. Também
aprovaram o Estatuto Social da Feagro-SC.

Esse foi o fruto dos 15 encontros regio-
nais da Aeasc, entre julho a dezembro, e do
Seminá rio Estadual ampliado realizado em
Campos Novos, nos dias 4 e 5 de outu-
bro/12. Em todos os encontros foi ampla-
mente discutida a proposta de reorganizar
a Aeasc e torná-la uma entidade de caráter
federativo, fortalecendo e ampliando a re-
presentatividade da categoria. A Federação
vai congregar as associações regionais e
núcleos já existentes e representar os en-
genheiros agrônomos no âmbito estadual e
fortalecer articulação nacional com a
Confaeab.

Segundo o presidente da Aeasc, enge-
nheiro agrônomo Raul Zucatto, a Feagro-SC
deverá estar regularizada e implantada no
máximo até julho/13, e já conta com 10 as-

sociações filiadas/fundadoras: Agroec/São
Miguel do Oeste, Aeagro/Cha pe có, Aeagri/
Xan xerê, Agrocon/Concordia, Aeajo/Joaça -
ba, Aeacn/Campos Novos, Aea gro/Florianó -
po lis, Assea/São Joaquim, As sea plan/Canoi -
nhas e Aeababiton ga/Joinville.

Desafio é ampliar o número
de Associações no estado
A partir de março, serão desencadeados

novos esforços com ações nas regiões com
representação significativa de engenheiros
agrônomos, nos pólos de expressão geopo-
lítica no estado e onde existem núcleos re-
gionais visando sua progressiva transforma-
ção em associações. “O desafio é chegar em
16 a 18 associações abrangendo todo o
Estado”, destaca Zucatto.

Com o registro definitivo, a atual dire-

toria da Aeasc terá no máximo 90 dias para
organizar o processo eleitoral, realizar as
eleições e promover a posse da primeira di-
retoria da Feagro-SC, que terá mandato
tampão até abril/15.

Com a transformação da Aeasc, entidade
estadual de 1º grau, para a sucessora da
Feagro-SC, entidade estadual de 2º grau, a
representação da categoria e a programação
e execução das atividades de âmbitos mu-
nicipal e regional serão de responsabilidade
das associações regionais.

A Feagro-SC passa a se preocupar com a
promoção e realização das atividades, a re-
presentação política, técnica e a defesa dos
interesses da categoria de cunho estadual
e na execução das tarefas que exigirem
ações em conjunto com as entidades esta-
duais coirmãs (Seagro, Uneagro e Câmara
de Agronomia do Crea-SC).

A decisão concretiza um sonho de mais
de 10 anos das lideranças classistas, espe-
cialmente do Oeste de Santa Catarina. A
atual direção da Aeasc amadureceu a ideia,
contratou parecer jurídico, constituiu um
grupo de trabalho para estudar e apresentar
uma proposta nos 15 encontros regionais e
seminário estadual e viabilizou assembleia
geral que tomou essa histórica deliberação.
“Agora, precisamos somar forças para ven-
cer o desafio e viabilizarmos a efetiva im-
plantação da Feagro-SC”, ressalta o presi-
dente da Aeasc.

Na mesma data, foi realizada a reunião
do CD e Assembleia Geral Ordinária da Aeasc
onde foram aprovados o demonstrativo fi-
nanceiro do exercício 2012; plano de traba-
lho e proposta orçamentária e o calendário
de reuniões para 2013. 
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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

As matérias acima são de responsabilidade da Uneagro e Aeasc

AEASC - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

AEASC

Rua Desemb. Vitor Lima, 260 - Sala 607 - CEP 88034-001 - Florianópolis/SC - Cx. Postal, 436 - Fone (48) 3237-6835  - www.aeasc-sc.org.br - aeasc@aeasc-sc.org.br 

NN
Aprovada transformação da Aeasc em Federação 

I Workshop - Planejamento Estratégico da Uneagro teve a participação
de 29 cooperados, além da diretoria executiva e representantes das 12
regiões do estado, em 9 de no vembro/12.

Na ocasião foram definidas as principais metas para 2013, entre elas: 

• Melhoria da comunicação com cooperados e clientes;
• Melhoria dos procedimentos administrativos;
• Capacitação em Liderança e Cooperativismo.

O presidente da Uneagro, engenheiro agrônomo Leonel Ferreira Junior, agra-
deceu a presença de todos no workshop e parabenizou os cooperados que par-
ticiparam das reuniões regionais e no evento estadual. “Este foi um marco para
a profissionalização da gestão da Uneagro”, ressaltou Leonel.

Curso Seguro Agrícola
A Uneagro ofereceu aos seus cooperados

um curso de capacitação em seguro agríco-
la, através da parceria com a Mapfre Se gu -
ros. Foram capacitados 25 cooperados que
estão aptos a atuar na elaboração e perícias
demandadas pela Seguradora.

Segundo o diretor vice-presidente da U -
neagro, engenheiro agrônomo Dirceu Will -
wock, o curso foi fruto da busca por novas
frentes de trabalho e os profissionais devem
estar preparados para atuarem de forma éti-
ca e segura.

Uneagro investe na
comunicação

A Uneagro está implantando o Manual do
Cooperado Atualizado e o Informativo Une -
a gro online para melhorar a comunicação in-
terna e divulgar as ações da Cooperativa e

principalmente com os cooperados. A ideia
é buscar uma gestão com maior transparên-
cia e socializar as informações.

“Essa ferramenta deverá ampliar os
meios de comunicação e informação aos co -
 operados”, ressalta o engenheiro agrônomo
Gilmar Schardong, diretor secretário da
Uneagro. 

Uneagro firma convênio
com Sicredi-Garuva

Com o apoio da cooperada engenheira
agrônoma Juniele Rodrigues Pivetta, foi via -
bilizado em dezembro/12 uma nova parceria
para elaboração de projetos de crédito rural. 

Para o diretor financeiro da Uneagro, en-
genheiro agrônomo Murilo Pereira da Silva
Nunes, essa é mais uma conquista em busca
de instrumentos que viabilize trabalho e re-
muneração aos cooperados.

Uneagro define metas para 2013

Profissionais presentes na Assembleia Geral que transformou a Aeasc em Feagro-SC, em 11 de dezembro/12, no auditório do Crea-SC

OO
Nova diretoria do Seagro
O presidente da Uneagro, engenheiro agrô-

nomo Leonel Ferreira Jr, prestigiou a posse da
nova diretoria do Seagro, em 6 de dezembro.
Leonel ressaltou a parceria com o Seagro e pa-
rabenizou o colega Jorge Dotti Cesa pelo belo
trabalho realizado e deseja uma ótima gestão
ao presidente eleito, engenheiro agrônomo
Vlademir Gazoni, e toda a diretoria.

O patrimônio, direitos, deveres e obrigações pertencentes a Aeasc passam para a Feagro-SC

Jorge Dotti e Vlademir Gazoni (Seagro), Raul
Zucatto (Aeasc) e Leonel Ferreira Jr. (Uneagro)



A Fisenge encami nhou ao deputado
Onix Lorenzoni (DEM-RS) e demais parla-
mentares das comissões um documento
solicitando parecer contrário ao Projeto
de Lei nº 7607/10. O PL dispõe sobre a
regulamentação da profissão de zootec-
nista e retira as atribuições e competên-
cias dos engenheiros agrôno mos na área.

“Somos a favor da regulamentação da
profissão, mas contrários à retirada das
atribuições dos engenheiros agrônomos.

Suprimir um direito estabe lecido em lei
representa um retrocesso. A contribuição
do engenheiro agrônomo é enorme no
âmbito do desenvolvimento da pecuária
brasileira, uma vez que esta área é um
dos principais pontos de sua formação. A
retirada destas atri bui ções significa um
grande prejuízo ao de senvolvimento do
país”, argumentou o presidente da
Fisenge e engenheiro agrônomo, Carlos
Roberto Bitten court.
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Coordenadores de Câmaras de Agronomia

A chapa “Reconstrução: Por uma
Agronomia Unida, Forte e Atuante” foi
eleita em 30 de janeiro/13, no plenário
do Confea, por 21 representantes dos es-
tados brasileiros filiados à Confaeab -
Con federação dos Engenheiros Agrôno -
mos do Brasil. A posse da diretoria exe-
cutiva e do Conselho Fiscal - Gestão
2013/2015, aconteceu após as eleições. 

O novo presidente da Confederação,
engenheiro agrônomo Ângelo Petto
Neto, de São Paulo, disse que os traba-

lhos da gestão serão realizados em prol
dos profissionais. “É um momento de re-
construção muito dignificante para a ca-
tegoria da Engenharia Agronômica”.

O presidente da Aeasc, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto, faz parte da di-
retoria como 1º secretário. “Uma confe-
deração nacional reconstruída, represen-
tativa e forte é de extrema importância
para a defesa das atri buições profissio-
nais e valorização do engenheiro agrô-
nomo”, destaca Zucat to.

m 17 de janeiro/13, foi realizada na
sede do Crea-SC a posse dos no vos
coordenadores regionais do CDER -
Colégio de Entidades Regionais de
SC – Gestão 2013-2014 e dos 28

no vos membros do Plenário, após o 7º SEC
- Seminário Estadual de Conselheiros.

A chapa única foi eleita por aclamação
durante o 9º Enec – En con tro Estadual de
Entidades de Classe que aconteceu em
Floria nó polis, de 31 de outubro e 1 de no-
vembro/12. O engenheiro agrônomo José
Carlos Paiva Filho (Agroec/São Miguel do
Oeste), foi eleito coordenador do CDER.

O engenheiro agrônomo Jorge Dotti
Cesa foi eleito diretor adjunto da região
Grande Florianópolis, representando o
Seagro.  

Os colegas Evandro José Martins (Ade -
ac/Caçador), Marciano Marques Bitten court
(Assea/São Joaquim), e Maria Cristina M.

B. Paim (Aeaplan/São Bento do Sul) tam -
bém fazem parte da nova coordenadoria. 

A nova diretoria do Crea-SC - Gestão
2013 e os novos coordenadores das câmaras
especializadas tomaram posse, na plenária
realizada em 18 de janeiro/13. 

O conselheiro e representante do Sea -
gro, engenheiro agrônomo Gilson José Mar -
cinichen Gallotti foi reeleito coordenador
da Câmara Especializada de Agronomia.

Pela representatividade da categoria, o
Seagro pleiteava uma maior participação
dos engenheiros agrônomos na chapa elei-
ta, mas foi mantida apenas a 1ª vice-presi-
dência, sendo reeleito Felipe Penter, da re-
gião de Concórdia. O Seagro deseja sucesso
à nova Diretoria e ao presidente engenheiro
Carlos Alberto Kita Xavier, no seu segundo
ano de mandato.

Novos Coordenadores 
do CDER-Crea-SC tomam posse 

Os engenheiros agrônomos da Epagri e
Em brapa, Adilson Pe reira, Enio Schuck,
Clori Basso, Anísio Pedro Camilo e a mais
19 profissionais foram homenageados pela
So cie dade Brasileira de Fruticultura (SBF),
na abertura do 22º Congresso Brasileiro
de Fruticultura, realizado em Bento Gon -
çalves/RS, dia 22 de outubro. A homena-
gem buscou reconhecer o trabalho que es-
ses profissionais vêm realizando em prol

da fruticultura nacional. 
O Congresso Brasileiro de Fruticultura

é o principal fórum nacional de intercâm-
bio técnico-científico da cadeia produtiva
de frutas. Além de autoridades e de repre-
sentantes de todos os estados, integram
o evento participantes de 14 países, abor-
dando temas como modernização da pro-
dução, avanços da pesquisa e evolução
dos hábitos de consumo de frutas.

Fisenge envia documento pedindo
parecer contrário a PEC dos zootecnistas

EE
Seminário de Formação Sindical 

Os engenheiros agrônomos Gilson José
Mar cinichen Gallotti e Evandro José Mar tins
participaram da 4ª Reu nião Extraordinária
da Coordenadoria de Câmaras Especializadas
de Agronomia, em Brasília nos dias 3 e 4
de dezembro/12.

Na ocasião, foram apresentadas e deba-
tidas as propostas ao Confea sobre a

Resolução 1010, em especial ao anexo II,
e avaliados os cursos da área tecnológica.

Segundo Gallotti, foi definido que o ple-
nário do Crea-SC terá 83 conselheiros em
2013, sendo 54 profissionais de entidades
de classe de nível superior, 12 das entida-
des de nível médio e 17 profissionais de
instituições de ensino superior. 

www.fisenge.org.br

Engenheiros agrônomos são 
homenageados em evento da Fruticultura

A Fisenge promoveu em 8 e 9 de no-
vembro o seminário de formação “Sin -
dicalismo no Brasil: História, Con cep  ções,
Estrutura e Financiamento” on de foi de-
batido papel da engenharia no processo
histórico do país. 

O professor Helder Molina abordou
pontos sobre a história da engenharia e
sua importância no contexto de desen-
volvimento nacional. Já o diretor da Fi -
senge, Agamenon Oliveira, explanou so-
bre os principais problemas da organiza-
ção dos engenheiros.

Em outro painel, o historiador e dire-
tor da Fisenge, engenheiro Roberto Freire,
fez uma contextualização histórica da en-
genharia e do surgimento de suas respec-
tivas entidades de classe, instituições e
associações.

Os engenheiros agrônomos Eduardo
Piazera e Jorge Dotti Cesa participaram
do evento representando o Seagro. Já as
diretoras Rosilda Feltrin e Darclé Clauberg
representaram o Sindicato no Coletivo de
Mulheres da Fisenge.

Posse da nova diretoria da Confaeab 

Fisenge comemora 20 anos de fundação 
A Federação celebra 20 anos de sua fundação em setembro. 

Como parte do ciclo de comemorações, o boletim eletrônico irá resgatar 
matérias históricas publicadas nos jornais impressos. 

Confira no www.fisenge.org.br

Estudante de Agronomia
recebe prêmio do Sebrae
O formando do curso de Agronomia da

UFSC, Celito Pescador Mezzari, foi o vence-
dor na categoria agronegócio do 5° Concur -
so Estadual de Plano de Negócio para Uni -
ver si tá rios promovido pelo Sebrae/SC, que
teve 4.641 inscritos. Desses, 25 foram se-
lecionados, cinco por categoria (Comércio,
Indústria, Agronegócio, Ser vi ços e Negó -
cios Digitais), para realizarem a defesa de
suas propostas a uma banca avaliadora.

Orientado pela professora engenheira
agrônoma Rosete Pescador, Celito apresen-
tou a “Arrozeira Riso”, uma proposta de
empresa de produção e comercialização de
sementes de arroz. Seu plano de negócio
prevê a produção de sementes de arroz de
alta qualidade, possibilitando aos agricul-
tores aumentarem suas margens de lucro.

A diretoria do Seagro manifesta aos parentes
e amigos o sentimento de pesar pelo faleci-
mento do colega, engenheiro agrônomo
Carlos Roberto Ron catto Filho, ocorrido em
23 de outubro/12. Roncatto foi Secretário-
Executivo do Cepa/Epagri, nos anos 90.

Nota de Pesar

Agronomia é destaque
em feira de profissões 
Em 14 de novembro, os engenheiros

agrônomos da Epagri/Ciram, Matias Boll,
Ivan Bacic e Yara Chanin, participaram da
IV  Feira das Pro fis sões da Escola Auto no -
mia, em Florianópolis, para falar sobre a
profissão do engenheiro  agrônomo. “A cada
ano aumenta o número de cursos superiores
e em Florianópolis o número de candidatos
por vaga nos vestibulares de agronomia es-
tá caindo", alerta Boll.
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Mais de 10 cursos
sobre o novo
Código Florestal

Em 2013 os engenheiros agrônomos
poderão participar de mais de 30 even-
tos de atualização e capacitação profis-
sional, associativo e sin dical através do
PEC - Programa de Educação Continuada
2013 do Crea-SC. Os eventos serão rea-
lizados pelo Seagro, Uneagro, Aeasc e
associações regionais.

A maioria dos cursos será sobre o
novo Código Florestal Brasileiro. Só o
Seagro enviou ao Crea-SC proposta para
10 cursos sobre o novo Código visando
a interpretação, aplicação e a atuação
profissional do engenheiro agrônomo. 

No Seagro também estão previstos
um curso de Formação Sindical, três En -
contros Estaduais de Dirigentes Sindi -
cais, um seminário do Desenvol vi mento
Sustentável da Cadeia Produtiva de
Leite e um curso de AutoCad.

A escolha da temática dos cursos
atende a demanda das necessida des e
ex pec ta tivas da ca tegoria levantadas
junto às diretorias regionais do Seagro.
O desafio é avançar em qualidade téc-
nico científico, buscar mais parcerias e
a participa ção de profissionais da rede
privada e das pre feituras, além dos
autô nomos e apo sentados.

Assim que forem aprovados pela co-
missão do PEC/Crea-SC, os eventos se-
rão di vulgados: www.seagro-sc.org.br/

Salário mínimo
altera piso salarial dos 
engenheiros agrônomos

A partir de 1 de janeiro/13, o salário
mí nimo nacional foi reajustado de R$
622,00 para R$ 678,00, um reajuste de
quase 9%. Assim, o Salário Mínimo Pro -
fissional (SMP) dos engenheiros agrô -
 nomos também foi reajustado, já que
corresponde a 8,5 salários mínimos para
uma jornada de 8 horas diárias (Lei
4.950-A/1966). O novo valor deve ser
aplicado nos salários a partir de janeiro
de 2013.

Fotos do Seagro
Os engenheiros agrônomos podem

visua li zar e imprimir as fotos dos eventos re-
alizados pelo Seagro e suas diretorias re-
gionais. 

Estão disponíveis fotos das reuniões da
posse da nova diretoria do Seagro, comem-
orações do Dia do Engenheiro Agrônomo,
do Conselho De li be rativo, rodadas de nego-
ciações das campanhas salariais, assem-
bleias, cursos e seminários, entre outras. 

Basta acessar os álbuns do Jornal do
Seagro no “Picasa” dis po nível no site: 

https://picasaweb.google.com/
jornaldoseagro/

Seagro denuncia desmonte 
nas empresas públicas

o final de dezembro, foi noticiado
na imprensa a reforma adminis-
trativa do Governo e que o grupo
de trabalho coordenado pelo novo
Secretário da Fazenda Antônio

Gavazoni já tinha estudos que determina-
vam a fusão da Epagri e Cidasc.

Neste contexto de mudanças, anuncia-
ram inclusive o fechamento de algumas es-
truturas regionais da Cidasc, responsáveis
pelas ações de defesa agropecuária, que
nos confere o status de único estado livre
de aftosa sem vacinação. As mudanças fa-
riam parte de um projeto para cortar gastos
e melhorar o atendimento aos agropecua-
ristas. 

Para o presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Vlademir Gazoni, não há como
justificar que uma fusão das empresas, o fe-
chamento de escritórios e a redução de pes-
soal podem aumentar a produtividade e o
desempenho dos extensionistas rurais, pes-
quisadores e fiscais agropecuários. 

A proposta de desmontar todo esse
apoio ao produtor rural foi repudiada pelo
Seagro. As medidas preocuparam ainda
mais porque foram divulgadas sem discus-
são com os envolvidos e num momento es-
tratégico da agropecuária o estado, que
conquista novos mercados.

Governador nega a fusão
Em 9 de janeiro/13, o diretor de comu-

nicação e imprensa do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa, entregou um
ofício questionando a notícia e repudiando
a desestruturação da Epagri e Cidasc dire-
tamente ao governador Raimundo Colombo,
em visita ao município de São Joaquim. O
governador ao receber o documento afir-
mou que não sabia de onde surgiram essas
informações. Segundo ele não existe uma

proposta para a fusão das empresas. 

Na luta contra o desmonte
A diretoria do Seagro repercutiu inten-

samente o assunto na mídia, com dezenas
de inserções nos principais jornais da capi-
tal e do interior. Como resposta a insegu-
rança criada no setor, o Secretario da
Agricultura João Rodrigues e os presidentes
da Epagri (Luiz Hessmann) e da Cidasc
(Enori Barbieri) emitiram em 22 de janeiro
nota oficial informando que não haverá a
fusão e que as duas empresas vão continuar
com suas funções específicas: a Epagri com
a pesquisa e extensão rural e a Cidasc na
defesa sanitária animal e vegetal.

Informaram ainda que o Governo está

desenvolvendo um estudo técnico para au-
mentar a eficiência de gestão e melhorar a
estrutura das duas empresas, garantindo e
ampliando o atendimento ao agricultor,
sem fechar os escritórios regionais da
Cidasc.

A diretoria do Seagro continua atenta
na defesa dos interesses da agricultura fa-
miliar. ”Esperamos que o Gover na dor cum-
pra sua palavra, que não repita os erros do
passado e que tome sim medidas mais fa-
voráveis ao agricultor e à agropecuária ca-
tarinense”, ressalta Gazoni. 

Em inúmeras situações similares nas úl-
timas décadas, o Seagro sempre se posicio-
nou contrário às tentativas de desmonte da
estrutura pública de atendimento ao setor.

A proposta é repudiada pelo Sindicato, que questiona a eficácia das medidas
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Diretor do Seagro, Jorge Dotti Cesa, entrega ofício ao Gov. Raimundo Colombo, em São Joaquim

O novo site do Seagro foi totalmente reformulado, está
mais atrativo e funcional. 

Além de divulgar as ações, eventos e notícias do Sin di ca -
to, o novo site vai trazer também informações gerais de inte-
resse da cate go ria, fotos dos cursos e encontros realizados, as
edições do Jornal do Seagro, os boletins eletrônicos Informe
Seagro e Campanha Salarial, além dos Acordos Coletivos as-
sinados, Tabela de Honorários e o vídeo institucional. 

Algumas informações ainda não estão totalmente resgata-
das, o que deve ocorrer em poucos meses. 

O espaço no Picasa (https://picasaweb.google.com/jornal-
doseagro) para disponibilizar as fotos dos eventos realizados
continua. Vale a pena conferir. 

www.seagro-sc.org.br

Novo site do Seagro
já está no ar

SEAGRO-SC

Assembleia regional em Florianópolis fecha
acordo nas empresas públicas


