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SAYMON ANTÔNIO D. B. ZEFERINO
Conselheiro Suplente

SEAGRO-SC

E L E I Ç Ã O  C O N S E L H E I R O S 
do SEAGRO-SC junto ao CREA-SC

ngenheiro  Agrônomo dip lomado pela EUniversidade Estadual de Santa Catarina - 
CAV/UDESC (1998). Especialização em Produção 

de Sementes de Arroz pela UFPel. Atualmente é 
Agente Técnico de Formação Superior II da Epagri. 
Teve empresa de assistência técnica entre 1999 e 
2000. Trabalhou nas Prefeituras Municipais de Mirim 
Doce e de Ira�. Desde 2002 trabalha na Epagri como 
Extensionista Rural. Hoje atua como Coordenador de 
Projetos da Gerência Regional da Epagri. No SEAGRO-
SC é associado desde 2002 e desde 2011 atua como 
dirigente sindical. Na atual gestão ocupa o cargo de 
Diretor Regional em Jaraguá do Sul.

RESPEITO PELA
AGRONOMIA

RESPEITO PELA
AGRONOMIA

Votação no site www.seagro-sc.org.br

n g e n h e i ro  A g rô n o m o  d i p l o m a d o  p e l a EUniversidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
(2005) e especialização em Gestão da Segurança 

de Alimentos pelo SENAC. Associado do SEAGRO desde 
2010. Atualmente é Agente Técnico de Formação 
Superior I da Empresa de pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI. Atuou como 
Engenheiro Agrônomo do Projeto Microbacias 2, 
vinculado à coopera�va UNEAGRO, colaborando 
também na Fundação Municipal de Meio Ambiente, em 
Cocal do Sul, SC. 

saymonzeferino@bol.com.br

Chapa

Ingressou na Epagri em 2010, onde trabalhou como extensionista rural no 
município de Morro Grande e Maracajá sendo transferido para Içara em 2015. 
Fez parte da equipe técnica do Programa Nutre Mais Gestão – MDA, e vem 
desenvolvendo ações do Programa SC Rural e Programa Gestão e Mercados 
junto às coopera�vas de agricultores familiares. No SEAGRO-SC foi Diretor 
Regional na gestão 2012 a 2015 e atual gestão é Suplente da Diretoria Execu�va 
2015-2018.

=> Realizar a função de acordo com as finalidades da 
câmara Especializada e das competências da mesma, 
buscando a valorização profissional.

=> Atuar para manutenção das atribuições da 
profissão.

=> Buscar a valorização da agronomia junto ao Crea.

=> Sugerir formas de apoio financeiro pelo Crea à 
entidades ligadas a Agronomia para a atualização 
técnica dos profissionais do sistema Confe/Crea.

=> Incentivar a fiscalização da atividade profissional 
da Agronomia.

=> Incentivar o conhecimento pelos estudantes de 
Agronomia referente as entidades de classe e a 
importância do Crea como entidade reguladora da 
profissão.

=> Buscar maior relação entre o CREA e Universidades 
visando a qualificação da grade curricular e estrutura 
dos cursos de Agronomia.

=> Manter relação de parceria e troca de ideias e 
informações entre titular e suplente, possibilitando  a 
participação de ambos com mesma orientação na 
tomada de decisão.

=> As atividades serão exercidas em consonância com 
a orientação do SEAGRO, através de seu Conselho 
Deliberativo.
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