
O
final da década 70 e início
dos anos 80 fo ram marca-
dos por um amplo proces-
so de re or gani za ção da
socie dade brasi lei ra. Após

anos de ditadura militar, diversos
setores sociais passa ram a expres-
sar publicamente sua indignação
e a exigir cidadania em to das as
dimensões. 

Na área sindical ocorreram
mui tas greves e mobilizações exi -
gindo lutas por salário, direitos de
organização e expressão e pela de -
mocratização do país. Somente
em 79, mais de 400 greves de
fun cionários públicos, metalúrgi-
cos e até de policiais pipocaram

em todo o país e foram reprimidas
pelo regime com violência e pri -
sões, principalmente no ABC pau -
lista. 

Um clima de agitação política e
luta pela democracia era sentido
em todos os estados. Apesar da
forte repressão às mobilizações e
da intervenção governamental em
diversos sindicatos no país, em
San ta Catarina um grupo articu la -
va e debatia a criação do Sin dicato
dos Engenheiros Agrôno mos.

As dificuldades eram muitas.
Havia resistência do Sindicato dos
Engenheiros de Santa Ca ta rina, da
Federação Nacional dos En ge -
nheiros, da Confederação Nacio -

nal das Profissões Liberais, da pró -
pria Federação das Asso cia ções
dos Engenheiros Agrônomos –
Faeab e até de muitos engenheiros
agrônomos. 

Mesmo assim, membros da di -
reção da Aeasc acre di ta vam na
necessidade de criar uma en -
tidade sindical que proporcio nas se
maior representatividade e que

viesse ao encontro dos inte resses
específicos da categoria. 

As sim, em 17 de julho/82, em
Joa çaba, um grupo de engenhei -
ros agrônomos constituiu a Asso -
cia ção Profissional dos En ge nhei -
ros Agrô no mos, pré-re qui si to exigi-
do pela legislação da época para a
criação de Sindicato.

Especial
20 anos cultivando a confiança
dos Engenheiros Agrônomos

JORNAL DO SEAGRO Nº 85 - ABRIL/MAIO DE 2003
SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

Concentração dos

trabalhadores das

empresas públicas

agrícolas na

Assembléia Legislativa

contra desmonte do

setor agrícola, em

fevereiro/93.

Participação do Seagro em manifestação dos trabalhadores das empresas
da agricultura, em 25 de abril/00, contra o desmonte do setor agrícola, não

cumprimento da ACT e atraso de salários

O Seagro é uma entidade sindical, classista, autônoma, democrática e
independente. Tem como princípio a representação e defesa dos direitos

e interesses individuais e coletivos dos engenheiros agrônomos
catarinenses. Tem sua administração central em Florianópolis e 22
diretorias regionais localizadas nos pólos de maior expressão sócio-

econômica do estado, congregando aproximadamente 1400 associados.
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“Quero saudar o Seagro pelos seus 20
anos de existência e ressaltar o importan -
te papel que tem desempenhado nas lutas
da categoria. Não há como deixar de lem -
brar que o Seagro teve um trabalho fun-
damental na criação e construção da
Intersindical dos tabalhadores nas em -
presas da agricultura, que há quase 10
anos tem sido o principal instrumento de
luta e de defesa dos direitos dos trabalha -
dores nas empresas. Por isso, desejamos
que o Seagro continue ampliando sua
força e compromisso nesta caminhada.”

Nauro José Velho 
Cooordenador da Intersindical e do Sindaspi

“Lá pelos anos de 1982, o en tão pres-
idente da Aeasc disse que a categoria es -
tava precisando de um órgão sindical que
pudesse defen der com mais força os en -
ge nheiros agrônomos. Eu apoiei a idéia
com muito entusiasmo. Na ocasião fi quei
encarregado de fazer estudos iniciais para
constituir um sindicato. Procurei a De le -
gacia do Trabalho e obtive as exigências
burocráticas sobre a questão e resolvi ou -
vir pessoas que já tinham experiência no
as sunto. Conversei com o presiden te do
Sindicato dos Veterinários e re ce bi boas
informações e oferecimento para mais es -
clarecimentos. No entanto, alguns colegas
foram contrários.

Quando outros companheiros to ma -
ram a missão de levar avante a idéia, lem-
bro que na assembléia que decidiu a fun-
dação do Seagro, o colega Aquini me pe -
diu o voto de sim ou não, votei sim pela
pressão da unanimidade e consenso de
que se deveria fundá-lo.”

Christovão A. Franco
Sócio fundador, matrícula nº 100

“Ao cumprimentarmos o Seagro gos -
taríamos de enfatizar que duran te os 20
anos de sua fundação, trabalhou in can sa -
velmente pela categoria que representa.
Temos a satisfação de atuarmos juntos em
todas as negociações coletivas de traba -
lho, além dos diversos eventos promovi-
dos pela nossa Intersindical da Agricultura
ou de entidades privadas. 

Parabéns ao Seagro que tantos e rele-
vantes serviços tem prestado não apenas
aos engenheiros agrô no mos, mas também
à comuni dade catarinense. Os votos do
Sin  di zoo/SC é que conti nue com a sua vo -
ca ção e predisposição de sempre para le -
var mos as nossas lutas em frente.
Felicitações.

Francisco de Assis Nunes
Presidente do Sindizoo/SC

“Por princípio, somos defensores in -
condicionais do associativismo. Nossa o -
rigem comprova isso, pois sempre esti -
vemos envolvidos com sindicatos, coo-
perativas e associações. Entendemos que
somente através da união é possível re sol -
ver problemas de interesse comum. Os
sindicatos e as cooperativas já provaram
que são instrumentos indispensáveis para
os dias atuais. Especificamente no caso
do Seagro, a afinidade e o prestigio  é mui -
to mais marcante.

Reconhecemos que se trata de uma
entidade de representação autêntica, atu-
ante e importante para a categoria. Ao co -
me morar seus 20 anos de existência, o
Sea gro deixa uma marca de representa ção
autêntica dos profissionais que congrega,
com serviços notáveis não apenas aos
seus associados, mas também ao agri cul -
tor e ao agronegócio de SC e do Brasil.”

Odacir Zonta Deputado Federal -
PPB/SC- Ex-Secretário da Agricultura 

DEPOIMENTOS

Em 29 de abril/83, em Lages,
foi realizada a memorável As sem -
bléia Geral que aprovou a transfor-
mação da Apeasc em sindicato,
nascendo o Seagro. Na oca sião,
dos 500 participantes, 432 assina -
ram ficha de filiação. Mas, a carta
sindical foi expedida apenas dois
anos depois, em 13 de mar ço/85,
devido aos obstáculos enfrentados
com ação impetrada pela FNE,
junto ao Ministério do Trabalho. 

Por isso, esta pode ser consi -
derada a primeira luta dos enge-
nheiros agrônomos do estado. O
primeiro presidente Ubiratan Latino
de Campos considerava a própria
fundação uma das principais con-
quistas.

O período precedente foi marca-
do por uma intensa mobilização.
Sob a liderança do engenhei ro
agrônomo Ubiratan Latino de
Campos foi realizada a primeira
Assembléia Geral, encaminhado o
primeiro dissídio coletivo da cate go -
ria e estabelecendo o mês de maio
como data base, em 1986.

A primeira diretoria do Seagro
teve papel decisivo na definição da
primeira negociação com empresas
públicas, liderando com ex tre ma
dedicação e empenho pessoal,
todos os eventos relacionados com
as regionais. O êxito das negoci-
ações reforçou a confiança da ca -
tegoria e fortaleceu o Sindicato.

A história do Seagro teve a con-
tribuição de grandes homens, pio-
neiros que marcaram época, com
exemplos de comprometimento e
dedicação. Entretanto, é impossível
falar da história, sem destacar o
nome dos engenheiros agrônomos
Ubiratan, Aquini, Schwabe, Mauro
Vinkler, Zu  catto, Moacir Betti,
Valmor Dall’ Agnol, Alceu Rigosi,
Cascaes, Sebastião Niederauer
entre muitos outros, a quem pedi-
mos perdão por nossa memória,
omitidos nesta data histórica.

Nesses 20 anos de existên-
cia, o Seagro realizou enúmeras

conquistas para a categoria.
Sempre se manteve intransi-
gente na busca de melhores
condições de trabalho e de

salários para os profissionais.
Defende com muita firmeza,
novas políticas na busca da

inserção social dos excluídos, em
especial, dos pequenos agricul-

tores e dos sem terra.

Lutas e conquistas

Campanha Salarial: Ocupação do gabinete
do secretário da agricultura, Dejandir
Dalpasquale, na paralisação dos servi-

dores das empresas, em 09/96.

Consideradas pela diretoria
como um patrimônio que
deve ser preservado a qual-
quer preço, as eleições
diretas e democráticas para
escolher os dirigentes e
representantes do Seagro
junto ao Crea-SC e demais
entidades é historicamente
mantida porque acreditam
que, além de fortalecer a
entidade e dar credibilidade
e respaldo aos eleitos, pro-
porcionam momentos de
discussões, debates, troca
de idéias e o compromisso
com a categoria. 

Assembléia em 2 de outubro de 1996

Exercício da democracia

Grande número de companheiros esteve
presente na histórica assembléia de fundação,
em Lages, em 1983. A foto é uma reprodução

do Jornal da Aeasc de julho.

FATOS E FOTOS DA HISTÓRIA DO SEAGRO

Inauguração da Galeria de Fotos do Seagro
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“O estado de Santa Catarina tem sua
base econômica alicerçada nas ativi-
dades rurais. Através do trabalho dos
agricultores familia res, com a orientação
dos pro fissionais da agronomia, nosso
estado a pre senta-se como modelo úni co
de desenvolvimento rural, a liado a carac-
terísticas minifun diá rias das proprie -
dades e à prática de uma agricultura
familiar.

O Seagro muito tem contribuído para
o sucesso deste modelo, desempe -
nhando papel fundamental na orienta ção
política da categoria e na busca con-
stante de no vas alternativas, para cada
dia mais me lhorarmos nossas práticas
agro pecuárias, buscando hoje um mode-
lo que seja sustentável ambientalmente,
socialmente, economicamente e etica-
mente.

Neste momento de comemorações, a
Fetaesc parabeniza o Sea gro pelos 20
anos de fundação, destacando a prática
da valorização dos profissionais de
agronomia, agentes fundamentais no
processo de desenvolvimento do meio
rural catarinense.

A Fetaesc, entidade sindical que re -
presenta 280 mil famílias de trabalha do -
res e trabalhadoras ru rais, sabe da im -
por tância da valorização e do fortaleci-
mento das entidades representativas e
deseja que o Seagro tenha cada vez mais
participação dos profissionais, tornando
a entidade mais forte na defesa dos inter-
esses da categoria.

Maurício Aristides Sobczak
Presidente Fetaesc

“O Seagro sempre esteve presente
nas lutas da classe agronômica. As nos-
sas grandes conquistas, principalmente
na área econômica e social, tiveram a
parti-cipação marcante do Seagro como
mediador aberto ao diálogo, corajoso e
equilibrado. Sabendo pedir, mas também
tendo como linha ética a grandeza de
oferecer.

A classe trabalhadora espera sempre
mais benefícios do que os patrões estão
dispostos a dar e o sindicato, pelo seu
esforço, é capaz de conseguir. Por vezes
os dirigentes sindicais são incompreendi-
dos, mas no Seagro eles têm este senti-
mento minimizado pelo nível de resulta-
dos apresentados na direção dos inter-
esses da classe que representa. Este é o
Seagro, que vive o seu dia-a-dia imerso
no conflito da luta de classes, donde
sempre sai fortalecido e quase sempre
vitorioso, graças à luta e a vontade políti-
ca de servir de seus dirigentes. Parabéns
Seagro, pelos 20 anos de lutas e con-
quistas para a classe agronômica.”

Deputado Rogério “Peninha” Mendonça
Líder da bancada do PMDB na Assembléia

“O Seagro tem muitas razões para
comemorar esta data, dentre as quais
quero destacar a postura e profissionalis-
mo marcante nas discussões em defesa
da classe. Santa Catarina tem destaque
nacional no setor agroindustrial e
agropecuário. Grande parcela desse
sucesso deve-se a classe agronômica que
se envolveu com os mais diversos setores
da produção, fomento, orientação técni-
ca-creditícia, industrialização e até com-
ercialização dos produtos agropecuários.
A atuação em múltiplas atividades teve,
sem dúvida, a presença do Seagro como
su porte à valorização da classe.”

Eng. Agrº Vilibaldo Erich Schmid
Diretor Presidente da Copercampos

Campos Novos – SC

DEPOIMENTOS
Atualmente, o Seagro constitui uma importante

re fe rência e continua intervindo nos principais deba -
tes no cenário político e agropecuário de Santa Cata -
rina. Além de elaborar propostas de políticas públicas
e um Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável,
enviado aos seis candidatos nas últimas eleições,
para proporcionar à pequena propriedade rural opor-
tunidades de promover uma agricultura familiar so -
cialmente justa, economicamente viável e ambiental-
mente limpa, o Seagro vêm realizando encontros e
debates com candidatos a cargos públicos para con-
hecer as idéias, propostas e avaliar o compromisso
dos candidatos com o setor agropecuário. 

Cenário político

Aquini entrega propostas e reivindicações para a agricultura ao Gov. Pedro Ivo Campos

A atuação firme e determinada, e
aci ma de tudo democrática, dos diri -
gen   tes do Seagro foram determinantes
para manter as empresas públicas lig-
adas a agricultura. Várias foram as ten-
tativas de municipalização, privatiza-
ção e ou tras iniciativas duvidosas por
parte de alguns políticos ou intelec tuais
despre parados, para extinguir um tra-
balho que é modelo nacional e interna-
cional. 

Além da área salarial e trabalhista, o Seagro am pliou
suas atuações para viabilizar cursos de capacitação e
atualização profissional. Nos últimos anos foram real-
izados dezenas de congressos, seminários e cursos em
todo o estado através de parcerias com o Programa de
Educação Continuada do Crea, co operativas, associ-
ações dos engenheiros agrônomos, Confea, In ter sa,
núcleos regio-nais, universidades, entre outras enti-
dades.

Cursos capacitação profissional

O Seagro acredita que a participação deve
ser algo inerente ao ser humano. A união traz
a força e o isolamento somente desvantagens.
Assim, vários dirigentes e associados são esti -
mulados a assumir cargos para fortalecer a
re presentatividade da categoria. Atualmente,
muitos engenheiros agrônomos ocupam car-
gos de liderança em várias instituições públi-
cas e privadas ligadas ao setor agropecuário
catarinense.

Participação nas entidades 

Reunião do Confea com entidades de classe, em 05/2000. Presidente do Seagro e coordenação da Intersa em
Audiência Pública na AL

Curso de Perícia e Avaliação de Imóveis Rurais que reuniu 65
profissionais, em 11/02, em Lages.

IV Congresso Estadual dos Engenheiros Agrônomos, 09/98, 
em Florianópolis-SC

FATOS E FOTOS DA HISTÓRIA DO SEAGRO
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Diretoria da Apeasc
Associação Pré Sindical

Presidente: Ubiratan Latino de Campos
Vice-presidente: Reni Alencar Werner

1º secretário: Antônio Augusto da Silva Aquini
2º secretário: Sebastião C. K. Niederauer

1º tesoureiro: Carlos Schwabe
2º tesoureiro: Roque Paulo Kreutz

Conselho Fiscal
Efetivos: Rolf H. A. Schweiss, Jack Eliseu

Crispim e Raul Zucatto 
Suplentes: Wilson Fagundes, Valmor Dall'Agnol

e Antônio Vila Nova

As diretorias regionais são conside -
radas o alicerce, a parte orgânica funda-
mental para a existência e o desenvolvi-
mento das ações da Entidade. 

Para realizar atividades de forma
independente, procurar desenvolver,
organizar e apoiar ações que busquem a
conquista de melhores condições de
vida e de trabalho para os engenheiros
agrônomos, o Seagro conta com 22
diretorias regionais, um diretor regional e
dois suplentes, distribuídas nos pólos de
maior expressão do estado.

Criadas para representar o Seagro e
defender os interesses dos associados
em cada região, as diretorias regionais
participam de três reuniões ordinárias
anuais e extraordinárias tantas quantas
fo rem necessárias, para discutir assun-
tos de interesse da categoria, repassar
informações, orientações e decisões da
diretoria e Conselho Deliberativo.

Diretorias Regionais são a base do Seagro

Reunião do Conselho Deliberativo - Gestão 88 a 91

“Acompanhei de perto a discussão sobre
a sindicalização dos engenheiros agrônomos
em 1981. Testemunhei a criação do Seagro.
Dividi as angústias do reconhecimento com
o colega Ubiratan Latino de Campos. Tive a
honra de participar como secretário, vice-
presidente e presidente na fase pré-sindical e
durante os 10 primeiros anos de existência.
Minha vida se confunde com o associativis-
mo agronômico. Estou muito feliz pelo nasci-
mento e trajetória do Seagro: esteio das nos-
sas conquistas trabalhistas.”

Antonio Augusto da Silva Aquini
Ex-presidente do Seagro

“O Seagro ao longo de seus 20 anos de
representação, lutas e conquistas, enfrentou
muitos obstáculos, mas graças a sua inde-
pendência, negociação e diálogo conquistou
a confiança e credibilidade junto à categoria
e respeitabilidade perante à sociedade catari-
nense.

Poderíamos contar muitas passagens e
vitórias importantes, lembrar o abandono da
família, as noites mal dormidas ou sequer
dormidas, históricas greves, cursos de atua -
lização profissional. Mas, o que mais me
emociona quando penso nisso é o acolhi-
mento, a motivação, carinho e a amizade
que recebemos dos companheiros,
empresários, autoridades, lideranças rurais,
enfim, de todas as áreas onde os engen-
heiros agrônomos têm participação profis-
sional. Esta é uma recompensa imensurável.

Neste ano, em que o Seagro comemora
20 anos, coincidindo com o final da nossa
gestão, queremos cumprimentar os enge -
nheiros agrônomos pelo apoio que historica-
mente têm dado ao sindicato e o seu efetivo
engajamento em todos os momentos. Cer ta -
mente esta postura é o alicerce dos bons di -
videndos e da força e crescimento do nosso
Seagro.”

Raul Zucatto
Presidente do Seagro 

"A história do Sindicato sempre foi mar-
cada por avanços. A partir de 1991, quando
tivemos o privilégio de dirigir o Seagro, for-
mamos a Intersindical da Agricultura junto
com outros sindicatos da área agrícola
(Simevets, Sintagri, Sindaspi e Sindizoo). 

A diretoria, bem como os nossos colegas
engenheiros agrônomos, entenderam que
aquele era o momento de nos integrarmos às
demais categorias profissionais e batalhar-
mos juntos por nossos direitos e novas con-
quistas. Não podíamos ficar numa "redoma"
e  pensar apenas no nosso Sindicato. 

O tempo provou que a decisão foi acer-

tada. A criação da Intersindical da
Agricultura, continua firme e coesa.

Hoje, o nosso desafio é brigar contra o
neoliberalismo implantado neste país. O
nosso poder aquisitivo está cada vez menor.
Quando o Governo oferece 1% de reajuste
aos funcionários públicos federais após tan-
tos anos sem reajustes, o que nos resta
fazer? 

É hora da Intersindical "pegar junto" e
lutar por aquilo a que temos direito." 

Valmor Luiz Dall� Agnol
Ex-presidente do Seagro

Solenidade de posse de Valmor Luiz Dall� Agnol, em 05/09/91 - Gestão 91 a 94 

Posse Antonio Augusto da Silva Aquini, em 05/09/88 - Gestão 88 a 91

Solenidade de posse de Raul Zucatto, em 10/12/97. Gestões: 94 a 97, 97-2000 e 2000 a 2003.

Líderes que criaram, viveram e defenderam a história do Seagro
A história do Seagro teve a contribuição de grandes homens como o saudoso Ubiratan Latino de Campos, que desempenhou um papel

decisivo liderando com extrema dedicação em todos os eventos relacionados com a agronomia. Todas as diretorias posteriores sempre se
espelharam no espírito classista do pioneiro fundador do Seagro. A seguir a palavra de quem também viveu a história.

Posse do 1º presidente Ubiratan Latino de
Campos, em 03 de março/83, em Lages.

Gestões: 83 a 85 e 85 a 88

Patrimônio
Com um patrimônio de aproximada-

mente R$ 140 mil reais, o Seagro possui
sede própria, em sala comercial de 115
metros quadrados com três ambientes e
uma garagem, si-tuada na área central
da capital e um Pálio Weekend 99. O
escritório é equipado com móveis, dois
computadores, im-pressoras, fotocopi-
adora, três linhas de telefone, fax e inter-
net para desenvolver os traba lhos ad mi -
nistrativos. 


