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Governo apresenta proposta e a Epagri e Cidasc têm até 15 de setembro
para apresentarem alterações ou adequações no PCCS, conforme ACT

pós lutar e reivindicar por mais de
seis anos, o Seagro finalmente
conseguiu o compromisso do Governo em cláusula no ACT Acordo Coletivo de Trabalho de
implantar um novo PCS - Plano de Cargos
e Salários na Epagri e Cidasc. Uma conquista comemorada pelos engenheiros agrônomos e que beneficia todos os funcionários
das empresas.
Apesar de vencida essa importante etapa, a luta agora é garantir que a nova proposta de plano de carreira que está sendo
construída pelo Governo atenda pelo menos alguns pontos básicos para a retomada
das carreiras na pesquisa, na extensão rural
e na defesa agropecuária.
As empresas têm até 15 de setembro/15 para apresentar alterações ou adequações da nova proposta, denominada
agora de Plano de Carreira, Cargos e
Salários (PCCS).

Novo PL dos zootecnistas
visa retirar atribuições dos
engenheiros agrônomos
Seagro participa da
organização do SED
Rural-SC da Fetaesc

Seagro realiza
eleições gerais
em 9 de novembro

PÁG. 12

PÁG. 3

Falta de Engs. Agrônomos na
Cidasc traz riscos de colapso
na agropecuária
PÁG. 3

Aposentadoria para
muitos representa um
recomeço

“Temos que estar atentos e mobilizados
em todo o estado. Não estamos mais na
campanha salarial, mas na segunda e fundamental etapa desta luta pela valorização
da carreira”, ressalta o vice-presidente do
Seagro, engenheiro agrônomo Eduardo
Piazera.

PÁG. 4

CONTINUA NA PÁGINA 7

PÁG. 9

Seagro fecha Acordo nas
empresas públicas, Crea-SC e
cooperativas e agroindústrias
CAMPANHA SALARIAL 2015

Enxugamento da pauta, assembleias macrorregionais
e maior articulação política foram algumas das ações
realizadas pelo Seagro que garantiram bons resultados
e avanços em cláusulas mais específicas

PÁGS. 5 e 6

Reunião Extraordinária do CD do Seagro debateu e encaminhou a proposta para a Assembleia, em 07/06
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pós mais de seis anos, finalmente o Seagro
conquistou o compromisso do Governo de implantar um plano de carreira para a Epagri e
Cidasc. Uma grande conquista porque nesta
nova proposta, agora denominada PCCS (Plano
de Carreira, Cargos e Salários), está garantido à incorporação do piso da categoria na nova tabela salarial.
Isso é fundamental, pois atualmente colegas com mais
de 20 anos de carreira recebem o mesmo salário dos
que estão ingressando nas Empresas. Essa falta de perspectiva e o achatamento nos salários desmotivam a categoria.
Conseguimos ultrapassar uma fase. Agora a luta continua para que a proposta do Governo atenda as expectativas dos engenheiros agrônomos. O Seagro está mobilizado e atento.
Também estamos buscando apoio e cobrando a realização de concurso público para repor o quadro de funcionários da Cidasc, pois essa falta de engenheiros
agrônomos traz sérios riscos de colapso na defesa vegetal e animal catarinense.
O Seagro está mobilizado e convoca todos os profissionais a assinar a petição pública 1016/15 que retira atribuições dos engenheiros agrônomos e veterinários na produção animal para ser atribuição exclusiva
dos zootecnistas. Outros Projetos de Lei que afetam os
engenheiros também tramitam e estão sendo acompanhados agora também por uma assessoria parlamentar
contratada pela nossa Federação (Fisenge).
Este ano o Seagro realiza eleições gerais para renovar a diretoria executiva, diretores regionais e representantes junto a Fisenge. O atual presidente Vlademir
Gazzoni defende a renovação e não deve concorrer a
reeleição. A responsabilidade dos novos dirigentes é
manter um Sindicato unido, independente e que respeita as ideias de cada associado, para que o Seagro
continue suas lutas em busca de novas conquistas.
Boa leitura!

28 de Julho, Dia do Agricultor
O Seagro-SC cumprimenta todos os agricultores e
agricultoras, bem como suas entidades representantes,
pela nobre tarefa de produzir alimentos com
sustentabilidade para combater a fome no mundo.
Parabéns a todos!
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Farreando

✓ Aposentei-me trabalhando na
antiga Acaresc, hoje Epagri. Fiz parte dessa história de construção e
promoção da Empresa. Meus laços
fraternos com a história dessa grande Empresa continuam vivos. Ainda
sinto-me também responsável. Tudo
começou com o legendário, meu ídolo e competente Glauco Olinger.
Lamento este registro: tem escritório da Epagri na região carbonífera
que não honra a história, a tradição
e a grandeza dessa Empresa. Está em
deterioração por influência político
partidário. Se meu amigo Glauco passasse por esse escritório, faria o que
fez Jesus Cristo contra os vendilhões
do templo da época: esbravejaria, os
expulsaria e os açoitaria. Não sei como estão outras regiões. Lamentável.
✓ A política oportunizou ao PT
escrever uma nova história para o
Brasil e América Latina e enterrar heranças medievais, coloniais, escravocratas e neoliberais. Teremos que recomeçar. Será que teremos nova oportunidade neste século? Os que se
apresentam representam o retrocesso.

✓ Governos Lula e Dilma. Houve
erros, mas houve acertos. Um aspecto negativo: PT, único partido que
nasceu do seio dos trabalhadores,
era o resgate da esperança, da seriedade e finalmente governar incluindo maiorias pobres e miseráveis
através de profunda justiça social.
Era o paladino da esperança, honestidade e de profundas e justas mudanças. Por fraqueza ou incompetência, falcatruas e roubalheiras que
sempre acompanharam nossos governos não foram estancadas. Com a
corrupção perderam oportunidade

histórica de
mudar o rumo
e transformar
o país. Um aspecto positivo: houve a
maior distri- Eng. Agr. Luiz Dal Farra*
buição de renda do mundo. Foram resgatados
compromissos históricos com pobres
e miseráveis através de políticas públicas. Cerca de 45 milhões foram
promovidos à classe média C. Não
podemos agora admitir retrocessos.
“Dai a César o que é de César e a
Deus o que é de Deus”.
✓ Ricos brasileiros possuem a
quarta maior fortuna do mundo em
paraísos fiscais. Por que não havia
crise até o final do ano passado e o
novo governo começou em crise?
Governo FHC em oito anos elevou a
carga tributária de 26 para 37% do
PIB e isentou impostos às remessas
de lucros para o exterior das multinacionais, que somaram no período
US$ 171,3 bilhões. Agora é justo o
ajuste fiscal cortando gastos ao invés de buscar aumentar arrecadação?
✓ Reforma política. Sem dúvida
deveria ser a primeira de todas as reformas. Mas uma reforma política
encaminhada pela atual câmara federal seria o pior que pode acontecer. É a mais conservadora da história. É um perigo. Se não votar mais
nada, estamos no lucro. Melhor que
nem falem mais em reforma. Só fazem c..... Para uma profunda e avançada reforma só através de plebiscito, elegendo-se constituinte específica para fazer a reforma.
*Luiz Dal Farra ex- vice-presidente do Seagro
e funcionário aposentado da Epagri
(luizdalfarra@ibest.com.br)

Boas Vindas aos novos sócios do Seagro

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

Associados entre Dezembro/14 a Julho/15

Adair Magnaguagho
Alan Edgar Claudino
Alberto Farber Junior
Alberto Fontanella Brighenti
Alexandre Carlos Menezes
Netto
Alexandre Dadalt
Alexandre Laurani Agarie
Alexandre Parizzotto
Alexandre Sasso
Alisson Perin Zulpo
Anderson Classer Bender
Anderson Simioni
Andre Amarildo Sezerino
Andre Carlos Zanella
Andre da Costa
Andre Luiz Kulkamp de Souza
Andre Sarturi
Arlindo Rech Filho
Bianca Coelho
Bruna de Oliveira Bastos
Bruna Parente Porto
Bruno Marques Felippe
Camila Correa

Camila Pereira Croge
Carlos Alberto Jacobsen
Carlos Koji Kato
Carmem Thayse de F. Alves
Cassio Marques de Valois
Cesar Roriz de Souza
Cliciana Bertoldi
Cristian Lemos de Medeiros
Cristiano do Nascimento
Daniel Pedrosa Alves
Danielle Girardi Heck
Deani Luiz Benedetti
Denis da Silva
Denise Saori Amano
Diego Dgyovane Bonacolsi
Diogo Antonio Deoti
Dirceu Junior Ferri
Dirceu Leite
Edivanio Rodrigues de Araujo
Eduardo Neves Vieira
Eduardo Neves Vieira
Emanuel Ramos Viquetti
Fabiana Schmidt
Fabiano Branco Rocha

Fabio Cristiano Trevizol
Fabio Satoshi Higashikawa
Fernando Prudencio Botega
Filipe Rodrigues Kinalski
Frederico R. Lothhammer
Giovani Emanuel Correia
Guilherme Luis S. Gonçalves
Henrique Belmonte Petry
Henrique Massaru Yuri
Hugo Agripino de Medeiros
Ivan Cleitom Bini
Irani Luiz Cousseau
Jean Pierre Pilger
Jeferson A. Portolann de Moura
Jeferson João Soccol
Jerônimo Vieira de Araujo Filho
João Armando N. dos Santos
João Luiz Ricciardi
Johnny Fusinato Franzon
José Henrique Piccoli
Juliana Golin Krammes
Katiane Fortkamp
Keny Henrique Mariguele
Laís Santos Capel

Larisslay Fulton de Valença
Leandro do Prado Ribeiro
Leandro Hahn
Lilian Gonçalves dos Santos
Luana Aparecida Castilho Maro
Luciana Ferro Schneider
Luiz Carlos Jornada do Amaral
Luiz Eduardo Hirth
Luiz Henrique Coelho
Maira Elena Borges Costa
Maraisa Crestani Hawerroth
Marcela Padilha
Marcelo Crippa
Marcelo Rohden
Márcio Ângelo Titon
Maria Luiza Tomazi Pereira
Mário Álvaro Aloísio Veríssimo
Marlene Boniatti
Marlon Dutra
Marta Adriana Pedri
Mateus da Silva Pasa
Mauricio Euclides Piaia
Mauricio H. Arruda Lucena
Mauricio Prates dos Santos

Mirielle de Oliveira Almeida
Naiara Sampaio Silva
Nedio João Slongo Chiossi
Philipe Medeiros da Costa
Rafael Antonio Presotto
Rafael Gustavo Ferreira Morales
Rafael Simoni
Renan Honorato Fernandes
Ricardo Probst
Ricardo Vencato
Rodrigo Durieux da Cunha
Rodrigo Mira Otto
Ruan Matheus Benvenutti
Simoni Paula Ritter Calvi
Sonia Toigo
Sydney Antonio Frehner
Kavalco
Thiago Guesser
Thiago Romanholi Santiago
Tiago Celso Baldissera
Titus Guilherme Costa Porath
Vilmar José Franzen
Wilian da Silva Ricce
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Seagro participa da
organização do SED Rural
SEAGRO-SC

Eleições gerais
no Seagro

O

O evento é uma promoção da Fetaesc com o apoio técnico
científico de entidades como o Seagro e a Feagro-SC

Seagro está participando da comissão técnica organizadora do
SED Rural SC - Seminário Estadual de Desenvolvimento Rural,
que será realizado na sede da
Fetaesc - Federação dos Trabalhadores
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Catarina, em São José na
Grande Florianópolis, de 25 a 27 de novembro/15.
O evento é uma promoção da Fetaesc,
com a parceria e o apoio técnico científico de entidades de classes ligadas ao
setor agropecuário, entre elas o Seagro,
a Feagro-SC, Uneagro, UFSC, Acesa, Unitagri e Acef.
O SED Rural propõe a discussão das
perspectivas e dos desafios para a agricultura familiar, para os profissionais técnicos que atuam no meio rural e às instituições ligadas à produção de alimentos
com vistas à sustentabilidade.

Seagro e Feagro-SC participam da reunião da Comissão Técnica do SED Rural

Será uma reflexão sobre a importância
da agricultura familiar catarinense, onde
haverá debates sobre temas relacionados
às áreas dos recursos naturais, solo, legislação ambiental e fundiária, infraestrutura, tecnologias, entre outros.
Segundo o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni, são
aguardados cerca de 400 participantes,

entre representantes dos sindicatos de
trabalhadores rurais, agricultores, engenheiros agrônomos, sanitaristas, ambientais e florestais, estudantes, além de empresários e membros de organizações institucionais e governamentais diversas,
entre outros.
Mais informações no site:
www.sedrural.com/

Reunião do CD do
Seagro em agosto

Engs. Agrs. Irineu Lorini, Gabriela Martins e Reginaldo Ghelere no curso
de Armazenamento de Arroz que lotou o auditório em Araranguá

Diretoria regional de Araranguá realiza
curso de Armazenamento de Arroz
A diretoria regional do Seagro em
Araranguá realizou o curso de Atualização
em Armazenamento de Arroz, em 1 e 2 de
julho/15, com o apoio do PEC/Crea-SC.
Cerca de 100 pessoas, entre engenheiros
agrônomos, agricultores, industriais e
produtores de sementes prestigiaram o
evento ministrado pelos engenheiros
agrônomos Irineu Lorini, da Embrapa, e
Moacir Cardoso Elias, da Universidade
Federal de Pelotas.
Para o diretor regional do Seagro e
coordenador do evento, Reginaldo Ghel-
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Em 11 e 12 de agosto/15, o Seagro realiza reunião do seu Conselho
Deliberativo e o Seminário de Formação Sindical e Aperfeiçoamento
Profissional, em São José, na Grande
Florianópolis. A pauta prevê debates
sobre a situação do PCCS, eleições
gerais do Seagro, entre outros.

Em 9 de agosto/15, o Seagro inicia o processo de eleições para renovar a diretoria executiva, os diretores regionais, conselho fiscal e diretores junto a Fisenge. As eleições
serão realizadas em 9 de novembro.
Poderão se candidatar os associados com no mínimo seis meses de
filiação e que estejam em dia com
as mensalidades do Seagro até a data do registro de chapa.
A diretoria do Seagro espera que
os associados participem de mais
esse processo democrático, procurando discutir propostas de trabalho
e indicar nomes que tenham liderança, idealismo, espírito classista
e perfil de dirigente sindical.
“Precisamos de dirigentes que
lutem para manter a autonomia e a
independência do Seagro, respeitando as preferências ideológicas e político-partidárias de cada associado,
capitalizando os resultados em favor
do conjunto e do fortalecimento do
Sindicato, da categoria e da Agricultura catarinense”, ressalta o presidente Vlademir Gazoni.

Calendário Eleitoral
• 10/08 - publicação do edital de eleição;
• 08/09 - último dia p/ registro de chapas;
• 16/09 a 08/11 - período de campanha;
• 09/10 - último dia para sócios quitarem
as mensalidades para poderem votar;
• 09/11 - eleições;
• 10/12 - posse/mandato de três anos.

O calendário na íntegra está disponível no
www.seagro-sc.org.br

lere, a grande participação mostra o
quanto o tema foi acertado.
“Muitos dos participantes possuíam
armazéns há muito tempo e nunca tinham feito um curso para saber o que de
fato é necessário fazer para se ter o arroz
devidamente conservado. Temos a certeza
de que novos procedimentos serão adotados para prevenir o ataque de insetos
e, posteriormente, se necessário utilizar
os produtos químicos adequadamente”,
ressalta o engenheiro agrônomo.

Seagro na reunião
do CD da Feagro-SC
O vice-presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera
representou o Sindicato na Reunião
do Conselho Deliberativo da
Feagro-SC, realizada em Xanxerê,
dias 10 e 11 de junho/15.

Seagro e Feagro-SC integram o Fórum de
Catarinense de Combate aos Impactos
dos Agrotóxicos e Transgênicos
Os diretores do Seagro, Jorge Dotti
Cesa e Léo Teobaldo Kroth, e os dirigentes
da Feagro-SC, Raul Zucatto e Diógenes
Eleison Y Castro, integram o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos
Agrotóxicos e Transgênicos - FCCIAT.
Constituído em março/15 pelo Ministério
Público de Santa Catarina (MP-SC), o
FCCIAT reúne representantes de cerca de
50 entidades de profissionais, ONGs, universidades, instituições públicas e privadas ligadas ao setor.
O Fórum vem debatendo, através de

quatro comissões temáticas e no colegiado estadual, ações e estratégias sobre
questões relacionadas com agrotóxicos e
produtos transgênicos.
O FCCIAT deverá ocupar espaço permanente, plural e aberto de debates e formulação de propostas. Também discutirá
formas de fiscalização de políticas públicas relacionadas aos impactos dos agrotóxicos e transgênicos na saúde do trabalhador, do consumidor e do ambiente.
Os encontros promovidos pelo Fórum
são abertos a todos os interessados.
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Falta de engenheiros
agrônomos na Cidasc
traz riscos de colapso na
defesa agropecuária

N

SEAGRO-SC

É preciso viabilizar um concurso público e contratar
novos profissionais ainda em 2015 para evitar a
descontinuidade das ações de vigilância e defesa vegetal

a abertura oficial do 7º Congresso Brasileiro de Soja
(CBSoja) e do Mercosoja realizado em Florianópolis, a ministra da Agricultura Kátia Abreu
elogiou o status sanitário conquistado
por Santa Catarina e que serve de referência também para outros Estados. “O
segredo catarinense é o investimento
maciço em defesa sanitária ao longo dos
anos. Hoje o Estado está colhendo os
louros, conquistando mercados e sendo
referência para o País”. De acordo com a
ministra, a intenção é fazer da defesa
agropecuária do País uma das cinco melhores do mundo.
Atualmente, Santa Catarina é o único
Estado brasileiro reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)
como área livre de febre aftosa sem vacinação e é zona livre de peste suína
clássica. Na área vegetal é livre da Cydia
pomonella, do moko da bananeira e do
mofo azul, entre outros.
A diretoria do Seagro ressalta que esse reconhecimento internacional realmente é um importante diferencial na
conquista de mercados. “No entanto, o
descaso do Governo diante da defasagem
de engenheiros agrônomos e médicos veterinários na Cidasc trazem sérios riscos
de colapso na defesa agropecuária do
Estado, comprometendo o diferencial sanitário resultado de anos de trabalho”,
destaca o presidente Vlademir Gazoni.

Apenas 28 engenheiros
agrônomos para atender SC
O Seagro e a Aeasc - Associação de
Engenheiros Agrônomos do Sul Catarinense, com sede em Criciúma, reiteram a
preocupação diante da não reposição dos
engenheiros agrônomos que já se desligaram e dos que vão sair em 2016.
Segundo a diretora regional do Seagro
em Criciúma e diretora da Aeasc, engenheira agrônoma Lúcia Cimolin, a Cidasc
já teve mais de 100 engenheiros agrônomos. Atualmente possui apenas 63, sendo que 12 estão exercendo cargos comissionados nas gerências estaduais e regionais, restando 51 para atender os 295
municípios catarinenses. Até 2016, deverão sair mais 23 engenheiros agrônomos no PDI (Plano de Demissão In-

Florianópolis, Junho / Julho de 2015

centivada) e outros dois estarão se aposentando, além de que três contratados
no último concurso já terem pedido desligamento da Empresa. “Ou seja, vão ficar
apenas 28 engenheiros agrônomos lotados na área técnica, para atender todo o
Estado”, conclui Lúcia.
A partir de 2016, não será mais possível realizar as atividades rotineiras da
defesa vegetal, comprometendo a comercialização interestadual e até internacional. Também ficarão prejudicadas as atividades de prospecção e monitoramento
de pragas, a fiscalização da qualidade dos
insumos utilizados na agricultura, a rastreabilidade em alimentos quanto a resíduos de agrotóxicos, bem como o não
cumprimento de Acordos de Cooperação
Técnica firmados com outros órgãos e
com o Ministério Público.
Esse quadro de esvaziamento do serviço de defesa agropecuária na área vegetal representará um grande entrave à
comercialização para outros estados e
países, em função da Convenção Internacional de Proteção de Vegetais, outros acordos sanitários e legislações de
outros estados brasileiros. Diante disso,
a Aeasc/Criciúma elaborou documentos
para documentar e denunciar a questão
junto à Secretaria da Agricultura, Comissão de Agricultura e Política Rural da
Assembleia Legislativa, Fiesc, Fetaesc,
Faesc, entre outros órgãos e instituições
no Estado.

Audiência Pública
Esses documentos foram entregues ao
deputado Dirceu Dresch (PT) pelo diretor
de comunicação e imprensa do Seagro,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa,
durante a audiência pública sobre os rumos do serviço público, realizada na
Alesc em 16 de junho/15. O documento
também foi enviado para o presidente da
Comissão de Agricultura, Deputado Estadual Natalino Lázare.
Segundo Jorge Dotti, no documento,
a Aeasc e o Seagro solicitam apoio e que
a Comissão de Agricultura interceda na
esfera governamental para viabilizar concurso público para contratar engenheiros
agrônomos ainda em 2015, evitando assim a descontinuidade das ações de vigilância e defesa vegetal no Estado.

Foto: Solon Soares/Agência AL

Audiência pública debate os rumos
do serviço público catarinense

Servidores lotaram o auditório na audiência pública realizada em Florianópolis, em 16 de junho/15

A audiência pública sobre os rumos
do serviço público em Santa Catarina,
realizada na Alesc em 16 de junho/15,
foi solicitada pelo deputado Dirceu
Dresch atendendo as entidades representativas dos trabalhadores.
Segundo Dresch, o debate foi em
defesa do serviço público de qualidade
e do bem-estar do trabalhador, porque
é isso que a população espera. “Há um
clima de instabilidade no serviço público estadual. De um lado, o governador Raimundo Colombo anuncia uma
reforma administrativa que pode avançar sobre os direitos dos servidores e
promover o desmonte de estruturas
públicas importantes como a Epagri.
De outro, categorias em greve e servidores mobilizados reivindicam melho-

rias salariais e de condições de trabalho. Enquanto isso, lá na ponta, a sociedade exige e precisa de serviços públicos de qualidade", disse.
Para Dresch, é necessário atuar na
defesa da qualidade do serviço público
no estado. "Temos grandes problemas
em diversas áreas, como Agricultura,
Saúde, Segurança Pública e Educação.
Enfrentamos, por exemplo, defasagem
de pessoal, questões salariais e distribuição geográfica de servidores, segundo as necessidades de cada região.
Queremos debater a situação com o
governo estadual e com os servidores
para que possamos atuar firmemente
na perspectiva de prestar um bom serviço à sociedade catarinense", destaca
Dresch.

A audiência pública sobre os rumos do serviço público foi solicitada pelo Dep. Dirceu Dresch (PT)

Engenheiro agrônomo eleito
toma posse na diretoria da Epagri
O engenheiro agrônomo Ivan Luiz
Zilli Bacic foi eleito Diretor de Desenvolvimento Institucional da Epagri, no
segundo turno das eleições, realizada
em 13 de agosto/15. Os componentes
da Chapa 3, “Por uma Epagri multidisciplinar – Pesquisa e Ater fortalecidas”
foram eleitos representantes dos empregados com 56,8% dos votos. A posse será no dia 10 de agosto/15.
O Seagro parabeniza os eleitos e
cumprimenta também os engenheiros
agrônomos que não foram eleitos, mas

que tiveram a coragem de disputar esse importante espaço que valoriza e
fortalece os trabalhadores. Essa eleição é mais uma conquista do Seagro
garantida no ACT.
Esse processo eleitoral ocorre a cada dois anos, quando os funcionários
elegem seus representantes na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração da Empresa e na Diretoria e
no Conselho Fiscal da Federação das
Associações dos Funcionários da Pesquisa e Extensão Rural de SC (Faper).

Nota de Pesar
A diretoria e associados do Seagro lamentam o falecimento do
engenheiro agrônomo Cristiano do Nascimento, 42 anos, por consequência de acidente automobilístico ocorrido em 28 de julho/15.
Cristiano era associado do Seagro e trabalhava no setor de sementes da Coocam - Cooperativa Agropecuária Camponovense. Aos
familiares e amigos, nossas condolências.

Florianópolis, Junho / Julho de 2015

Aprovado acordo salarial nas
cooperativas e agroindústrias

CAMPANHA SALARIAL - COOPERATIVAS, AGROINDÚSTRIAS E CREA-SC
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Obtido o INPC + ganho real, renovação da CCT 2014 e do piso salarial

s engenheiros agrônomos e médicos veterinários aprovaram a
contraproposta apresentada pelos dirigentes da Sindiocesc Sindicato e Organização das
Cooperativas, em 23 de maio/15. Eles
conseguiram índice de reajuste de 9,5%
(INPC de 8,34% + 1,16% de ganho real),
renovação das cláusulas sociais da Convenção Coletiva de Trabalho 2014/ 2015,
além do compromisso de repasse dos benefícios concedidos à categoria preponderante e o cumprimento do Salário

Mínimo Profissional (SMP).
O presidente do Seagro Vlademir Gazoni, o vice Eduardo Piazera e o diretor
de comunicação Jorge Dotti Cesa, além
do presidente do Simvet Geraldo Bach,
estiveram reunidos na Ocesc com o superintendente Neivo Panho, o assessor jurídico Gilson Flores e o engenheiro agrônomo e gerente de desenvolvimento cooperativista Paulo Von Dokonal, para debater as reivindicações, em 13 de maio.
Na reunião com os dirigentes do

Seagro assina ACT 2015 dos
engenheiros agrônomos do Crea-SC

Seagro e Simvet na reunião com o Sindiocesc, em 13 de maio/15

Posse da nova
diretoria da Faesc
O presidente Vlademir Gazoni representou o Seagro na posse da nova diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, em 3 de julho em São José. Assumiu a presidência para cumprir
novo mandato de quatro anos José
Zeferino Pedroso, tendo como vice
Enori Barbieri.
A diretoria do Seagro parabeniza
e deseja sucesso aos eleitos.

Feira de Talentos
da Agricultura
Entre 3 e 5 de julho, centenas de
pessoas prestigiaram a segunda edição da Fetac – Feira de Talentos da
Agricultura Familiar Catarinense, em
São José. O presidente do Seagro,
Vlademir Gazoni, prestigiou a abertura do evento promovido pela
Fetaesc, que reuniu cerca de cinquenta expositores de todo estado.

Engs. Agrs. Vlademir Gazoni, Dep. José
Milton Scheffer e Edson de Quadra
prestigiaram a Feira de Talentos

Sindicarne - Sindicato das Agroindústrias
de SC, o Seagro aceitou a proposta apresentada de adesão aos ganhos da categoria preponderante e renovação das
cláusulas sociais. Além dos diretores do
Seagro e Simvet, participaram o diretor
executivo Ricardo Gouveia e representantes do Sintagri.
Também foi mantida a principal cláusula para os engenheiros agrônomos e
médicos veterinários que é a garantia de
cumprimento da Lei 4.950/A-66 que estipula o SMP (8,5 salários para 8 horas).

Reunião com dirigentes do Seagro e Simvet com o Sindicarne, em 2 de junho/15

O Seagro assinou o ACT para os engenheiros agrônomos que trabalham no
Crea-SC, em 20 de maio/15. Além do reajuste salarial de 8,34% pelo INPC do período; manutenção da cláusula do Salário
Mínimo Profissional; vale alimentação de
R$ 29,00; vale refeição de R$ 20,00; aumento do prêmio assiduidade que passa
a R$ 170,00; aumento de R$ 100,00 para
R$ 120,00 da participação patronal na
Previdência Privada; também ficou garantida a apresentação de um novo PCS Plano de Cargos e Salários.
A assinatura foi realizada com a presença do presidente do Crea-SC, engenheiro civil e de segurança do trabalho
Carlos Alberto Kita Xavier, o presidente do
Seagro Vlademir Gazoni e o vice-presiden-
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Frente de Apoio ao
Cooperativismo
Para apoiar um dos setores mais
importantes da economia catarinense, foi reinstalada em 26 de maio/
15 a Frente Parlamentar Cooperativista (Frencoop) da Assembleia Legislativa. Conforme o presidente da
Frente, deputado engenheiro agrônomo José Milton Scheffer (PP), a
proposta é criar um ambiente permanente de apoio a um setor que é
considerado estratégico para a economia de Santa Catarina.
“O cooperativismo representa
11% do PIB do nosso estado e precisa de uma representação à altura
de sua importância no Legislativo
catarinense. Vamos desenvolver
ações ligadas à legislação estadual
e de apoio político ao setor perante
o governo estadual”, disse Zé
Milton.
De acordo com a Ocesc, são 253
cooperativas no estado, reunindo
1.755.585 famílias, com 52.157 colaboradores. Em 2014, o faturamento do setor chegou a R$ 23,301 bi.
O Seagro foi representado pelo
presidente, engenheiro agrônomo
Vlademir Gazoni.

Maior condecoração
da indústria

Em 20 de maio, o Seagro assina ACT 2015 com
o Crea-SC, junto com demais sindicatos

te Eduardo Piazera, além de dirigentes
sindicais e funcionários representados pelos sindicatos das categorias que compõem o Sistema.

Seagro participa da rodada de negociações com representantes dos Sindicatos das
categorias profissionais que compõem o Sistema (Seauf, Senge, Sintagri e Sintec)

O presidente da Coopercentral Aurora
Alimentos,
empresário,
produtor rural
e engenheiro
agrônomo
Mário Lanznaster, recebeu a Ordem do Mérito Nacional da
Indústria, a mais importante condecoração da indústria brasileira. A
outorga foi entregue no encerramento da Jornada Inovação e
Competitividade da Indústria Catarinense, evento que integra a comemoração dos 65 anos de fundação da Fiesc - Federação das Indústrias de SC, realizada em Florianópolis, dia 22 de maio/15.
A indicação foi do presidente da
Fiesc, Glauco José Côrte, que considerou uma justa e honrosa homenagem a uma das mais expressivas lideranças nacionais da agroindústria.
Mário Lanznaster tem uma história
de trabalho árduo e dedicação a um
dos setores mais importantes da indústria do Estado.
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Assembleias regionais das empresas
públicas aceitam proposta do Governo
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A posição firme do Seagro nas rodadas de negociação, aliada a articulação
política e presença na mídia foi fundamental para o fechamento do ACT

urante as rodadas de negociações da Campanha Salarial deste ano, a diretoria do Seagro
manteve a posição firme na mesa de negociação, intensificou
a articulação política e a presença na mídia, conforme deliberação da categoria
nas reuniões do conselho deliberativo e
assembleias macrorregionais. Essa estratégia foi fundamental para arrancar uma
proposta do Governo.

Após várias reuniões com os representantes da Secretaria da Agricultura, Epagri
e Cidasc, o secretário adjunto da Agricultura, engenheiro agrônomo Aírton Spies,
finalmente apresentou uma proposta que
atendia em parte as reivindicações da categoria.
Para decidir se apresentava, ou não, a
proposta em assembleia, o Seagro convocou em caráter de urgência os diretores
regionais para reunião do Conselho Deli-

Cumprindo decisão tomada em assembleias, o Seagro assinou o ACT 2015 com a Epagri e Cidasc em
15 de junho. Participaram o presidente Vlademir Gazoni e o vice Eduardo Piazera, o secretário da Agricultura Moacir Sopelsa, o adjunto Aírton Spies e o presidente da Epagri Luiz Ademir Hessmann.
Na ocasião, o Simvet e outros sindicatos parceiros também assinaram o ACT

Sem avanços na rodada de negociação com o secretário adjunto
da Agricultura Airton Spies, em 12 de maio/15

berativo, realizada em 8 de junho, na sede da Fetaesc em São José.
Na reunião, foram amplamente debatidos todos os aspectos que envolviam as
decisões e os encaminhamentos necessários. Após deliberação do CD, foram realizadas as assembleias regionais em 12 de
junho/15. Do total de 309 participantes,
96% dos engenheiros agrônomos da
Epagri e 97% da Cidasc aprovaram a proposta.

Florianópolis, Junho / Julho de 2015

Proposta aprovada
na Epagri e Cidasc
- ACT 2015/2016 ➧ Reajuste salarial de 8,34% (INPC do
período de 01/05/14 a 30/04/15);
➧ Reajuste do vale alimentação R$ 19,00;
➧ Garantia de emprego até 30/04/17;
➧ Reajuste no valor do auxílio creche pelo
piso estadual, passando para R$ 908,00;
➧ Reajuste do adicional de insalubridade
com base no valor de 6 salários mínimos,
passando para R$ 4.728,00;
➧ Renovação das cláusulas sociais;
➧ Cláusula sobre Planos de Carreira com
cronograma de datas de aprovação e
garantia de início de implantação até
31/01/16 com respectivos impactos
financeiros e garantindo o cumprimento
da Legislação do SMP na Tabela Salarial.

Reunião dos diretores do Seagro e Simvet com o secretário executivo do CPF, Aginolfo Nau Junior, e o
consultor da Secretaria da Fazenda, Ricardo Moritz, para esclarecer quais são os maiores gargalos para
retomar as carreiras e também visando uma boa gestão das empresas. Essa reunião em 18 de maio/15
foi realizada graças à articulação política do deputado José Milton Scheffer

Os diretores do Seagro, Jorge Dotti Cesa, Eduardo Piazera, Léo Kroth
e Vlademir Gazoni reunidos com o Dep. Zé Milton, em 7 de maio/15

Reunião na Secretaria da Agricultura para expor a análise do PCS
pela consultoria contratada pelo Seagro, em 9 de abril/15

Assembleias regionais nas 22 diretorias
regionais aprovaram a proposta do Governo
que garante um cronograma de
implantação de um plano de carreira

AGE em Campos Novos, em 12 de junho/15

AGE em Florianópolis, em 12 de junho

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em Rio do Sul, dia 12 de junho/15

Florianópolis, Junho / Julho de 2015
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Seagro continua na luta por um bom
plano de carreira na Epagri e Cidasc

O PCS foi amplamente debatido pelo vice-presidente Eduardo Piazera e os diretores regionais na reunião do Conselho Deliberativo do Seagro, realizado em junho/15,

O

O foco agora é garantir que o novo PCCS atenda as necessidades mínimas de efetiva
valorização dos engenheiros agrônomos da pesquisa, extensão rural e defesa agropecuária

compromisso do Governo de
apresentar um cronograma de
ações para implantar o PCS até
31 de janeiro/16, garantindo
incluir a incorporação do Salário Mínimo Profissional (SMP) na nova tabela salarial foi fundamental para que a
grande maioria dos engenheiros agrônomos que trabalham na Epagri e Cidasc
aprovassem a contraproposta apresentada nas assembleias regionais, realizadas
em 12 de junho/15.
O Acordo Coletivo assinado garantiu
conquistas e avançou em alguns aspectos
mais específicos de maneira mais rápida
do que nos últimos anos, destacou o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo
Vlademir Gazoni. “Foi uma importante
conquista. Após mais de seis anos lutando, finalmente conseguimos em cláusula
do ACT um calendário e uma data para
implantação de um novo plano de carreira nas duas empresas. Planejamos e perseguimos isso ano após ano estrategicamente desde 2009”, ressalta Gazoni.
Porém, o Seagro está consciente de
que mesmo vencida essa etapa, o foco

Os diretores do Seagro Piazera, Gazoni e Jorge
Dotti reunidos com Spies, em 27 de julho/15

agora é nas diretrizes e conteúdo do plano de carreira que está sendo construído
pelo Governo que atenda pelo menos alguns pontos básicos para retomar as carreiras dos engenheiros agrônomos na
pesquisa, na extensão rural e na defesa
agropecuária, além de ser um instrumento que fortaleça as empresas.
“Estamos atentos e articulando ações
nesse sentido. Precisamos estar mobilizados em todo o estado. O momento é
fundamental para que se avance de fato
no sentido de valorizar a carreira dos engenheiros agrônomos nas duas empresas”, destaca o vice-presidente do Seagro, Eduardo Piazera.

Estamos de olho
Em 8 de julho/15, a diretoria do
Seagro se reuniu com o secretário adjunto da Agricultura Aírton Spies para
debater o andamento dos planos de
carreira da Epagri e Cidasc. Na ocasião,
Spies informou que o Conselho de
Política Financeira (CPF) havia apresentado às empresas em 30 de junho, uma
nova proposta concebida pelo Governo,
denominada de Plano de Carreira,
Cargos e Salários (PCCS). Porém, não
informou o conteúdo porque não a havia analisado.
A partir daí, a diretoria do Seagro
vem intensificando os contatos com os
dirigentes da Epagri e da Cidasc buscando informações sobre seu conteúdo.
Com a cobrança, ficou agendada
uma nova reunião com o Seagro em 27
de julho. Nessa reunião, Spies alegou

Reunião com o secretário adjunto da Agricultura Aírton Spies, em 8 de julho/15.
Do Seagro participaram o presidente Vlademir Gazoni e os diretores estaduais
Eduardo Piazera, Mateus Fraga e Jorge Dotti Cesa, além dos diretores regionais
Sérgio Omar de Oliveira (Caçador) e Fernando José Felix (Curitibanos)

que a proposta ainda não pode ser
apresentada ao Sindicato, porque as
empresas estão fazendo simulações
com a folha de pagamento para avaliar
os impactos e fazer possíveis adequações. Somente após essas alterações,
vão apresentar uma proposta viável de
implantação.
Piazera enfatizou que informações
preliminares sobre a proposta apontam
vários pontos positivos, mas que ainda
há dúvidas em outros aspectos que precisam avançar.
Por fim, ficou agendada uma nova
reunião para o dia 14 de agosto, quando o Seagro espera finalmente conhecer
o conteúdo da proposta e contribuir para que o PCCS atenda as expectativas
da categoria.

Presente e futuro da Cidasc
Na reunião com Spies em 8 de julho,
a diretoria do Seagro aproveitou também para deixar registrado a preocupação com os problemas específicos enfrentados pelos profissionais da Cidasc.
Além da falta de profissionais, foi enfatizada a falta de valorização da atividade de fiscalização que envolve riscos
e responsabilidades diferenciadas, bem
como a discriminação pelo não reconhecimento, para efeitos de carreira
profissional, da formação de mestres e
doutores pela Cidasc.
Spies concordou com as ponderações feitas e se comprometeu de levar
os pontos levantados para a discussão
sobre a proposta de PCCS.
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Engenheiros agrônomos da
Cidasc fecham ACT de 2014
Reunião do Seagro com o presidente da Cidasc,
Enori Barbieri, em 12 de maio/15

N

Reunião com Grupo de Trabalho da Cidasc debateu
exaustivamente as reivindicações

Engenheiros agrônomos reunidos na AGE
em São Joaquim, dia 28 de maio/15

Após a assinatura foi arquivado o Dissídio
no Tribunal Regional do Trabalho

Reunião com 34 engenheiros agrônomos da Cidasc reunidos na Assefaz, em 19 de maio/15

a Assembleia Geral realizada
nas 22 regionais do Seagro
em 28 de maio/15, dos 66 engenheiros agrônomos que trabalham na Cidasc 99% aprovaram a proposta do Governo para o
Acordo Coletivo de 2014. Após a assinatura foi arquivado o Dissídio no
Tribunal Regional do Trabalho.
Além da proposta de implantar o
Plano de Cargos e Salários, os profissionais vão receber retroativamente a

maio/14 o reajuste de 5,81% equivalente ao INPC do período na tabela salarial, no auxílio creche e na insalubridade; aumento de R$ 1,00 no vale alimentação; garantia de emprego até 30
de abril/16; e renovação das cláusulas
sociais. Essa proposta já foi aprovada
pela Epagri em 1º de dezembro/14.
A decisão de encaminhar a proposta
para Assembleia foi deliberada após
encontro dos diretores do Seagro,
Vlademir Gazoni, Eduardo Piazera e

Congresso Estadual de
Engenheiros Agrônomos do RS

Jorge Dotti Cesa com 34 engenheiros
agrônomos da Cidasc reunidos na
Assefaz, em 19 de maio/15. A reunião
foi solicitada pelo Grupo de Trabalho
constituído pelo Seagro em 2014 para
analisar e encaminhar ass untos específicos dos colegas da Cidasc.
Na ocasião, foi apresentado e reavaliado o cenário do ACT 2014, cuja
proposta foi rejeitada em dezembro/14
e aguardava o julgamento sem prazo
previsto do Dissídio no Tribunal

Regional do Trabalho.
“Após intenso debate, houve consenso de que a maioria não conseguiria
avançar mais na proposta apresentada
pelo Governo com qualquer decisão da
Justiça. E, mesmo com as inúmeras
reuniões e contatos realizados pelo
Seagro visando negociar, o presidente
da Cidasc se manteve irredutível em
não abonar, nem compensar no banco
de horas o desconto do dia de mobilização”, destaca Gazoni.

Foto: Fecoagro

Fórum do Agronegócio
vai promover debates entre
entidades ligadas ao setor

O presidente do Seagro Vlademir Gazoni participou da reunião com o Dep. Natalino Lázare
com representantes de várias entidades do segmento, em 21 de maio

Entre 25 e 26 de junho/15, o diretor
de comunicação e imprensa do Seagro,
engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa
representou o Sindicato no Congresso
Estadual de Engenheiros Agrônomos, realizado no auditório do Senge/RS pela
Sociedade de Agronomia do Rio Grande
do Sul – Sargs em parceria com a Associação dos Engenheiros Agrônomos de
Porto Alegre.
Na ocasião, Jorge Dotti foi convidado
a fazer um relato sobre a experiência bem
sucedida do Seagro em Santa Catarina,
único Sindicato específico de engenheiNA ART

INDIQUE O

SEAGRO-SC
Nº

21

ros agrônomos consolidado no país.
No Congresso, profissionais de diversas regiões debateram a formação e a
organização do engenheiro agrônomo,
do ponto de vista histórico e de perspectivas, buscando elementos que possibilitem repensar de forma pedagógica
e política a formação e organização da
categoria, na tentativa de propiciar
maior aproximação e sintonia com as
demandas atuais e emergentes do setor
agrário brasileiro, que no Rio Grande do
Sul é responsável por até 50% do PIB
estadual.

Denuncie ao Crea-SC serviço ou
obra sem Responsável Técnico

Em 22 de maio/15, foi criado o Fórum Catarinense do Agronegócio (FCA),
que vai promover um debate de ações
permanente entre federações, associações e cooperativas ligadas ao agronegócio. A iniciativa foi do deputado e
presidente da Comissão de Agricultura
da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina (Alesc), Natalino Lázare (PR),
e foi sugerida durante uma reunião realizada na véspera com representantes
de várias entidades do segmento no estado, quando ficou definido que serão
feitos encontros regionais com a presença de empresários e lideranças para
o planejamento de medidas que serão
levadas ao governo do Estado e órgãos

competentes para possível implementação.
Além do presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni,
participaram do encontro representantes da Faesc, Fetaesc, Fecoagro, Ocesc,
Simvet, entre outras lideranças sindicais e autoridades estaduais.
O encontro proporcionou que todas
as entidades se manifestassem para expor seus pontos de vistas e reclamações sobre as políticas agrícolas no
Estado e no País. No final, ficou definida a formação do Fórum permanente
para discussão dos assuntos do setor,
coordenado e organizado pela Comissão de Agricultura da Alesc.

Florianópolis, Junho / Julho de 2015

Aposentadoria para
muitos representa
um recomeço
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Bem planejada, a aposentadoria abre um leque de opções
para novas atividades, realização de projetos e viagens

uitas vezes encarada como
sinal de sedentarismo, a aposentadoria pode ser apenas
um recomeço. Um novo caminho para ser trilhado com
a segurança financeira dos rendimentos
da aposentadoria onde se manter produtivo pode ser opcional. Bem planejada,
abre um leque de opções para novas atividades, realização de projetos e viagens.
Escrever um livro é um sonho acalentado por muitos profissionais e constantemente adiado por falta de tempo. E é
geralmente na aposentadoria que inúmeras obras são delineadas e publicadas.
É o caso do engenheiro agrônomo Antonio Augusto Aquini da Silva, aposentado da Cidasc, que lançou em 2014, a obra
“Agronomia, Agrônomos e Desenvolvimento”. Um livro, escrito a mão, que fala
das áreas de atuação dos engenheiros agrônomos e como elas influenciam no desenvolvimento do estado. Aquini já está
escrevendo um segundo livro com o títu-

A consultoria é outra atividade que
muitos aposentados da Epagri e Cidasc
estão exercendo. Continuam ativos, porém desacelerados. Ou seja, podem escolher onde, quando e com quem querem
trabalhar.
Quando se aposentou pela Epagri em
2006, o engenheiro agrônomo Sérgio
Victor Santini logo abriu um escritório de
assessoria agrícola em Guaramirim, junto
a Associação de Bananicultores. “Além
dos bananicultores, atendo na área do arroz, meio ambiente, entre outros. O bom
de ser autônomo é que não tem horário
fixo, pois trabalho por demanda”, explica.
Ele defende que o profissional quando
se aposenta deve manter os vínculos tanto na Empresa, como com os colegas junto ao sindicato, associações e conselhos.
“É importante cultivar as amizades e
manter os laços. Após nove anos aposentado, sou inspetor do Crea-SC, presidente
da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu e
também participo das atividades do
Seagro e Associação Regional dos
Engenheiros Agrônomos de Jaraguá do
Sul”, diz Santini.
“O ócio é a oficina do diabo e precisamos evitar o abraço do alemão, o
Alzheimer”, brinca o engenheiro agrônomo José Mariano Rossato Perobelli, aposentado pela Epagri desde 2000.
Ele compartilha da opinião do colega
Santini. “Sempre trabalhei e quando me
aposentei busquei logo outra atividade.
Não me imaginava sem fazer nada”, lembra. Foi quando aceitou a proposta de sociedade do seu irmão de tocar uma empresa de beneficiamento e comércio de
penas para ornamentação em Uberlân-

Eng. Agr. Sérgio Zampieri correu em Florença/Itália a 101ª cidade e, no
detalhe, em Kuchadasi/Turquia. Ambas em abril/15

dia/MG. Atualmente, estão mudando a
atividade da empresa que vai passar a
atuar na prestação de serviços em jardinagem empresarial e residencial. “É um
novo desafio”, destaca Perobelli.

Brincadeira de correr
Também tem aquele que prefere correr
novos caminhos. Como o engenheiro
agrônomo Sérgio Luiz Zampieri que pretende vencer o desafio de correr 200 cidades em 30 países e todos os estados do
Brasil no período de 20 anos.
Quem o conhece não duvida. Isso porque ele já cumpriu o desafio de correr
ruas, trilhas e maratonas em 100 cidades
em 10 anos. “Em abril deste ano, fiz a
centésima corrida em Nova Trento. Num
tributo a Santa Paulina pela saúde que tive para empreender essa jornada”, diz.
“Essa brincadeira de correr começou
há 10 anos, quando viajava para o interior
a trabalho e aproveitava para me exercitar. Gostei de correr em lugares diferentes
e passei a contar as cidades, depois os estados e países. Corri em horários e lugares
inusitados. Fiz muitos amigos em momentos de confraternização e superação”,
conta.
“O desafio vale quando participo de
uma corrida de rua, ou 30 minutos ou
5Km quando houver marcação. Até agora
já consegui correr em 112 cidades, 16 estados e 17 países. Aos poucos eu consigo
fechar o desafio,” acredita Zampieri, aposentado pela Epagri em fevereiro/15.

Eng. Agr. Sérgio Santini optou se manter
ativo desde que aposentou, em 2006

Seagro e Fisenge defendem o fim do fator previdenciário

Eng. Agr. Antonio A. Aquini lançou o livro
lo “Agronomia,
provisórioAgrônomos
“Da vinhae Desenvolvimento”
ao vinho”.

O Seagro enviou ofício aos deputados
solicitando apoio e que ajudassem a
pressionar o Governo para não vetar a
MP 664, especialmente no item que estabelece o fim do fator previdenciário e
inclui a regra 85/95. “Uma ação para
corrigir essa grande injustiça com a classe trabalhadora”, destacou o presidente
do Seagro, Vlademir Gazoni.
Para a diretoria do Seagro, a regra
85/95 para concessão de aposentadorias
é resultado de muita negociação ao longo dos últimos anos pela Fisenge, cen-

trais sindicais e federações com o governo e o Congresso Nacional.

Fórmula 85/95
Pressionada, a presidenta Dilma
Roussef vetou o fator previdenciário e
editou uma nova regra para aposentadoria mantendo a fórmula 85/95. Porém,
incluiu a regra de progressividade, que
vai variar de acordo com a expectativa
de vida. A MP 676, entre outros itens,
institui os valores 85 para mulheres e 95

para homens para o recebimento do benefício integral, mas que serão aumentados anualmente em um ponto a partir
de 2017 até chegar a 90 para as mulheres e 100 para os homens em 2022.
Já o fator previdenciário não foi extinto, ele continua em vigor. Contudo,
não incidirá na aposentadoria de quem
completar o patamar mínimo de pontos,
que até dezembro/16 será de 85 para
mulheres e 95 para homens.
Publicada em 18 de junho/15, a MP
676 já está valendo como lei e irá vigo-

Eng. Agr. José Mariano Perobelli com a esposa
Gislene e a neta Letícia em Minas Gerais

rar por até 120 dias, enquanto o parlamento analisa o texto.
O fator previdenciário entrou em vigor no mandato do então presidente
Fernando Henrique Cardoso, em 1999.
Segundo a diretoria da Fisenge, essa medida proporcionou perdas irreparáveis
aos trabalhadores aposentados. Isso porque com o cálculo proposto, as perdas
de remuneração chegaram a 40% por
contribuinte. Esse cenário de perdas ainda foi pior para as mulheres, que se aposentam mais cedo.
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Ações podem atrair possíveis apoiadores e patrocínios

Feagro-SC reúne em Xanxerê
seu Conselho Deliberativo

M

Foram realizados oportunos debates sobre filiação de
associações regionais, delegação para 29º CBA e SED Rural

uito participativa, ótimas
discussões e importantes encaminhamentos na reunião
extraordinária do Conselho
Deliberativo da Feagro-SC,
realizada em Xanxerê, em 10 e 11 de junho/15. O CD reuniu dirigentes das associações regionais filiadas, diretoria executiva e conselho fiscal da Federação, associados da Aeagri/Xanxerê e representantes do Seagro e da Uneagro.
Segundo o presidente da Feagro-SC,
engenheiro agrônomo Raul Zucatto, além
da importante filiação da Asseaplan/
Canoinhas, foram repassados informes
sobre atuação das associações filiadas e
da Feagro-SC, sobre a anuidade e as prioridades de atuação em relação aos ajustes no orçamento 2015 frente ao cenário

restritivo de economia.
Também foram definidas estratégias e
ações para viabilizar uma representativa
participação de dirigentes, colegas e estudantes de Agronomia no XXIX CBA, que
acontece em Foz do Iguaçu/PR, de 4 a 7
de agosto/15 (veja página 12).
Na ocasião, foi definida a parceria
técnica junto com outras entidades na
organização do SED Rural SC - Seminário
Estadual de Desenvolvimento Rural, promovido pela Fetaesc (veja na página 3).
Os participantes também realizaram
uma visita técnica organizada pela diretoria da Aeagri/Xanxerê na Cachaçaria
Refazenda, do engenheiro agrônomo Selito Bordin, onde conheceram os modernos sistemas tecnológicos de produção.

Asseaplan e Aeac são as novas filiadas a Feagro
O Conselho Deliberativo da Feagro-SC
aprovou por unanimidade a filiação da
Associação dos Engenheiros Agrônomos
do Planalto Norte de Santa Catarina
(Asseaplan) com sede em Canoinhas, e da
Associação dos Engenheiros Agrônomos
da Região de Caçador (Aeac). Com isso a
Feagro-SC conta agora com 12 associações filiadas em todo o Estado.

A diretoria parabeniza os colegas dessas importantes regiões pela constituição
das suas associações regionais e agradece
a confiança na Federação.
“A filiação fortalece a representatividade e a luta pela preservação dos espaços de atuação profissional, atualização
profissional e a valorização da categoria”,
ressalta Zucatto.

Seminário de Plantio Direto na Palha

Os integrantes do CD participaram do 6º Seminário Estadual de Plantio Direto na Palha
realizado pelo curso de Agronomia da Unoesc/Xanxerê, em parceria com a Epagri, Aeagri, Seai,
entre outras entidades. O evento reuniu cerca de 500 pessoas, em 11 de junho/15

A Uneagro completa 20 anos em 9 de
dezembro. A data será marcada pelo lançamento do “Plano de Marketing e
Comunicação” da entidade. Segundo o
presidente da Uneagro, engenheiro agrônomo Leonel Ferreira Junior, a proposta
atende ao planejamento estratégico
anual aprovado em Assembleia Geral
Ordinária. Na ocasião, foi identificada como ação estratégica a implantação de
melhorias nos canais de comunicação
com os cooperados, clientes, parceiros e
sociedade. Tudo isso, para qualificar a divulgação de ações e encontrar novas
oportunidades, valorização, comunicação
dos resultados e trabalhos da entidade,
visando uma gestão mais estratégica.
“A Uneagro está empenhada em estar
mais próxima de quem dá o melhor de si
no dia a dia para oferecer serviços e prestar atendimento de qualidade aos cooperados, colaboradores e a sociedade catarinense”, afirma Leonel.
A Cooperativa tem o desafio de implantar e estruturar um modelo de gestão
administrativa estratégica que possibilite
não somente atender, mas gerar demandas junto a clientes, parceiros, órgãos
administrativos internos e, principalmente, dar maior oportunidade de participação dos cooperados na gestão.
Criado em 2013, é um instrumento
consultivo á Unidade de Coordenação
Profissional e Gestão de Projetos - UCP/
GP visando apoiar no planejamento,
acompanhamento e assessoramento ás
demandas específicas de cada área na visão estratégica/tática incluídos no Programa de Desenvolvimento Rural Ambiental Sustentável - Prodeagro, auxiliando no cumprimento da legislação, regimento interno, as normas dos órgãos reguladores e disciplinares, ligados à
Organização das Cooperativas e às boas
práticas.
O comitê tem ainda a responsabilidade de consolidar o desenvolvimento sustentável da Uneagro, assegurando a participação de todos os cooperados.
Atualmente, o Caedras é formado por
Murilo Nunes (Câmara Setorial de Agricultura de Precisão), Roland Gert Fischer
(Meio Ambiente), Juniele Sureck (Inovação Tecnológica), Analice Meurer (Inclusão Profissional - secretária), Alessandro
Silva (Agricultura Familiar - coordenador,
Dirceu Willwock (Câmara de Financiamento e Crédito Rural), Cristine Abreu
(Cooperativismo Associativismo e Parcerias Estratégicas) e Graziela Colossi (Mediação e Arbitragem). Há ainda uma vaga

As matérias acima são de responsabilidade da Feagro-SC e da Uneagro

Comitê do planejamento dos 20 anos: Engs. Agrs.
Leonel Ferreira Jr, Íris Silveira, Raul Zucatto,
Diogenes Y Castro e Vlademir Gazoni

aberta para Agronegócio Empresarial.
Na reunião, em 12 de maio, foi pauta
a aplicação de uma metodologia de
Gestão chamada HINC (Uneagronet), para o estabelecimento de planos, metas e
atividades do Comitê. Na ocasião, os participantes apresentaram suas percepções
sobre o negócio, respondendo aos quesitos: o que é, prazos, objetivos, aplicabilidades e como utilizar estrategicamente. A atividade foi bem acolhida por todos os membros, o que possibilitou a interação e entendimento entre os participantes. Como resultados, serão elaborados os planos de trabalho de cada câmara
e desdobrados para os Núcleos Estratégicos.
Dentro dos resultados e das propostas
de melhorias da Uneagro, seus cooperados e das comemorações dos 20 anos,
uma série de atividades estão sendo programadas. Entre elas: melhorias na comunicação interna, com a edição de duas
newsletters quinzenais.
Segundo Leonel, essas ações vão ser
somadas ao lançamento do selo comemorativo aos 20 anos da Uneagro. Além disso, será lançada uma revista semestral
que terá na sua primeira edição o registro
da história desde a fundação, trajetória
dos ex-presidentes, seus feitos e resultados para as profissões e o fortalecimento
da cooperativa. Para o presidente da entidade, a revista e os canais de comunicação podem ser mais uma forma de
atrair possíveis apoiadores e patrocínios.

Gestor Cooperativo na UGC
Agradecendo ao engenheiro agrônomo Murilo Nunes do qual ocupou a função á frente da UGC - Unidade de Gestão
Cooperativa, até abril/15, o diretor presidente nomeou o engenheiro agrônomo
Dirceu Willwock, atual vice-presidente da
Uneagro. "Em nome dos cooperados,
agradeço ao Murilo que fez um grande
trabalho e os resultados comprovam a
melhoria de nossa Cooperativa", destaca
Leonel.
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Fisenge contrata
Assessoria Parlamentar
Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros

Mais de 1,2 mil profissionais são
aguardados na 72ª Soea e 2º Contecc

E

stão abertas as inscrições para a 72ª
Soea - Semana Oficial da Engenharia e
da Agronomia, que será realizada de 15
a 18 de setembro em Fortaleza/CE.
Com o tema “Sustentabilidade: água,
energia e inovação tecnológica”, o maior evento do Sistema Confea/Crea e Mútua promoverá
eventos simultâneos, entre eles a 2ª edição do
Contecc - Congresso Técnico Científico da Engenharia e Agronomia.
A Soea propõe incentivar a apresentação de
trabalhos, artigos científicos, trabalhos técnicos e debates sobre as mais variadas experiências na área da Engenharia e da Agronomia em
todo o Brasil.
Marcada para o dia 18 de setembro, a mesa
sobre “O Futuro do Desenvolvimento Tecnoló-

gico da Agricultura Brasileira” terá como moderador o coordenador da Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Agronomia (CCeagro), Kléber Santos, e trará para o
evento uma palestra do presidente da Embrapa, engenheiro agrônomo Maurício A. Lopes.
“O papel fundamental da agricultura é garantir a segurança alimentar e nutricional às
populações. Esse painel descortinará os rumos
da agricultura, diante de avanços tecnológicos
muito grandes, dos últimos 50 anos. A produtividade hoje é muito maior, paralela ao avanço do uso racional de insumos e ao desenvolvimento da biotecnologia e da preocupação
ambiental, em torno da sustentabilidade”,
considera Kléber.
Mais informações: www.soea.org.br/

Palestra do Seagro na Unoesc/Xanxerê

O vice-presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Eduardo Piazera proferiu palestra
aos estudantes da última fase de Agronomia
da Unoesc/Xanxerê, em 16 de julho/15.
Piazera falou sobre o mercado de trabalho,
atribuição profissional e sombreamento com
outras categorias e Salário Mínimo
Profissional. Também fez um breve relato sobre
as atividades do Seagro, distribuiu a Tabela de
Honorários dos Engenheiros Agrônomos e
aproveitou a ocasião para convidar os futuros
profissionais a se associarem na categoria de

Sócio Júnior. Quando o estudante se associa
durante a última fase, fica isento da contribuição social até os primeiros seis meses após a
formatura.
Dentro da proposta de buscar aproximação
com os futuros engenheiros agrônomos, o
Seagro tem procurado participar de atividades
com estudantes de várias universidades no estado. Essa aproximação tem resultado em uma
maior participação e interesse dos estudantes
junto aos eventos e atividades do Seagro.

Eventos apoiados pelo Seagro

Desde o início de junho, a Fisenge conta com os serviços de assessoria parlamentar do escritório de advocacia Garcez, coordenado
por Maximiliano Garcez. "Essa iniciativa tem o objetivo de fortalecer
a intervenção da Federação no parlamento tanto nas questões específicas da engenharia como em questões gerais, como o caso das terceirizações", justificou o presidente da Fisenge, Clovis Nascimento.
Max explica que é imprescindível a atuação do movimento sindical
no Parlamento Nacional, especialmente nos tempos difíceis em que
vivemos, com a diminuição da bancada sindical e o aumento do número de deputados e senadores que defendem os interesses dos setores mais retrógados do empresariado.
Alguns dos exemplos citados pelo assessor sobre esses cenários
são a recente aprovação pela Câmara dos Deputados do PL nº 4330
(agora tramitando no Senado) e da PEC do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas (em 1º turno). A assessoria parlamentar
da Fisenge contribuirá na luta por justos anseios da categoria, como
a luta contra o PL 4330, o fim do fator previdenciário, o piso nacional
dos engenheiros e as demais bandeiras históricas que a entidade vem
defendendo com combatividade.
Segundo Max, enquanto os empresários têm irrestrito acesso à
Câmara dos Deputados, os setores mais combativos do movimento
sindical têm dificuldade de até mesmo entrar na Casa.

Contra as terceirizações
Representantes da Fisenge têm participado das audiências públicas sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) 30/2015 que amplia
as terceirizações. Realizadas em todo o país, as audiências contam
com a participação de entidades de classe, sindicatos, movimentos
sociais, sob a coordenação do senador Paulo Paim (PT-RS), que é relator do PLC 30 na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado. As audiências públicas começaram em 29
de maio, em Minas Gerais, e prosseguem em outros estados. A ação
também é articulada com apoio do Fórum Permanente em Defesa dos
Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização.
O assessor parlamentar da Fisenge e integrante do Fórum Permanente em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização,
Maximiliano Garcez, enfatizou que o projeto é um ataque frontal à
classe trabalhadora brasileira. "O projeto prevê a terceirização de todas as atividades das empresas e até quarteirização. Podemos afirmar
que não se trata apenas de terceirização, mas sim de aluguel de pessoas. Vamos, juntos, dizer não à terceirização", observou Max.

10 anos do Coletivo de Mulheres

➧ Na UFSC em Florianópolis, a Feab - Federa-

ção de Estudantes de Agronomia do Brasil
promove o 58º Conea - Congresso Nacional
dos Estudantes de Agronomia entre 30 de
julho a 6 de agosto/15, com o tema "Os desafios do engenheiro (a) agrônomo (a) nas
transformações da Agricultura no século 21 De onde viemos? Para onde vamos?"
O Congresso é realizado todos os anos e
reúne estudantes das universidades de todo o
país.
➧ Entre 24 a 28 de agosto, acontece em

Lages a 24ª Semana Acadêmica de Agronomia, com o tema “Posição do engenheiro
agrônomo frente aos desafios da produção
sustentável”.

http://58conea.blogspot.com.br/

A diretora regional do Seagro em Blumenau, engenheira agrônoma
Adriana Padilha, representou o Sindicato na reunião do Coletivo de
Mulheres da Fisenge realizado em 4 de julho/15, no Rio de Janeiro.
Um dos principais temas debatidos foi o conjunto de ações para os
10 anos de organização das mulheres engenheiras da Fisenge.
Entre as ações previstas está o lançamento de uma revista especial para contar a história da organização das mulheres engenheiras
articuladas no campo da Fisenge, além de pautas fundamentais para
o combate às opressões.

➧ De 26 a 30 de outubro, será realizada a 1ª

Semana Acadêmica que irá integrar os cursos
de Agronomia e Zootecnia da UFSC, com o
tema “Da Agronomia à Zootecnia: administrar, gerir e produzir superando os desafios da
atualidade”.

Valorizar - Fiscalizar
Denunciar
Faça sua ART junto ao Crea-SC
e indique o SEAGRO-SC - nº 21

21
Código do Seagro

www.fisenge.org.br
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Novo PL visa retirar atribuições
dos engenheiros agrônomos
SEAGRO-SC

U

De acordo com a PL 1016/15 dos zootecnistas, os engenheiros agrônomos e
veterinários não poderão prestar assistência técnica em produção animal
Em Chapecó foi realizado o 1º Workshop Estadual sobre
Manejo Fitossanitário, em 2 e 3 de julho/15

que divide os profissionais motivaram o deputado federal Alberto Fraga (DEM‑DF) a requerer uma audiência pública para debater sobre a atividade de zootecnia no âmbito da
Comissão Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (Capadr). O requerimento foi
aprovado em 8 de julho/15, mas
ainda não tem data marcada. Serão
convidados dois professores da área
de zootecnia, um representante do
Confea da área da Agronomia e um
do Conselho Federal de Medicina
Veterinária.

O Seagro, através da Fisenge, está acionando o assessor parlamentar
da Federação buscando apoio e
orientação de ações. Também já enviou correspondência aos deputados
exigindo que rejeitem o Projeto.
Uma petição pública também foi
aberta pela Rede Agronomia e, até
o fechamento desta edição, mais de
oito mil profissionais já assinaram
contra o PL nº 1016/15 (www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=B
R82803). A diretoria do Seagro convoca a todos os profissionais para
aderir ao movimento, divulgar e
também assinar a petição.

Audiência Pública
vai debater a Zootecnia

Em uma ação conjunta com as diretorias regionais, a diretoria executiva do Seagro programou 15
projetos de cursos e palestras para 2015 que foram
encaminhados ao Crea-SC. Destes, 11 foram aprovados e vão receber o apoio financeiro, dentro de
um limite de ajuda estabelecido pelo PEC/Crea-SC.
Em julho foram realizados três eventos: o 1º
Workshop Estadual sobre Manejo Fitossanitário, em
Chapecó; o 2º Seminário de Homeopatia Agropecuária do Sul de SC, em Criciúma; e o curso de Atualização em Armazenamento de Arroz, em Araranguá.
Confira abaixo os próximos eventos e fique atento as datas que podem ser alteradas:

Acompanhe a tramitação do PL
no www.camara.gov.br/ (No site entre em Proposições, selecione Projetos de Leis e informe o número
1016 e o ano 2015).

Tentativa frustrada
na PL 2428/08
A primeira tentativa foi através
do PL 2824/08, que foi arquivada
em 31 de janeiro/15, graças a intensa mobilização e articulação política
dos diversos segmentos da engenharia agronômica. O PL visava retirar
as atribuições zootécnicas do engenheiro agrônomo e do veterinário.
Em 12 de fevereiro/15, a Câmara
dos Deputados indeferiu o pedido de
desarquivamento do PL 2428 realizado pelo deputado Paes Landim
(PTB-PI). Porém, em 31 de março/15, a Deputada Júlia apresentou
nova proposta no PL 1016/15.

www.seagro-sc.org.br
REGIÃO

DATA

MUNICÍPIO

Curso sobre Ética
Profissional na Agronomia
Seminário Sobre Sistemas de
Integração na Agricultura
Curso sobre Pastagem para
Bovinos de Leite e Corte

Setembro

Campos
Novos

21/Set.

Canoinhas

06/Ago.

Joaçaba

Joinville e
Jaraguá do Sul

Curso Fisiologia da Produção

Setembro

Joinville

Rio do Sul

Outubro

Ituporanga

Setembro

Tubarão

Seagro Diretoria
Executiva

Curso sobre Produção Integrada
de Cebola e outras Hortaliças
Curso sobre Perícias e
Avaliações Ambientais
1º Seminário de Formação
Sindical e Aperfeiçoamento
Profissional

11 e 12
Agosto

São José

Seagro Diretoria
Executiva

2º Seminário de Formação
Sindical e Aperfeiçoamento
Profissional

09 e 10
Dezembro

São José

Campos Novos
Canoinhas
Joaçaba

Tubarão

Desafios e oportunidades profissionais
parceria com as federações e associações
estaduais de todos os Estados.
“As fases e o futuro da Agronomia no
Brasil – Uma experiência pessoal”, será
o tema da conferência de abertura proferida pelo engenheiro agrônomo Jorge
Miguel Samek, diretor geral da Itaipu
Binacional.

Delegação catarinense
Uma ação conjunta do Seagro,
Uneagro e da Feagro-SC e suas associações regionais filiadas está trabalhando
para levar uma delegação representativa

VALORIZE SEU TRABALHO

Faça ART junto ao Crea-SC
Indique o SEAGRO-SC: Nº 21

de Santa Catarina.
Segundo o presidente da Feagro-SC,
engenheiro agrônomo Raul Zucatto, é
muito importante que os dirigentes das
associações regionais e outras lideranças
procurem contatar e estimular as instituições públicas ligadas ao setor agropecuário para que viabilizem a presença
de colegas dos seus quadros no CBA, que
nesta edição tem o foco mais técnico e
na qualidade do ensino.
A programação está disponível no site do Seagro (www.seagro-sc.org.br).
Contato: feagro-sc@feagro-sc.org.br/
( ) Recusado
( ) Endereço Insuficiente
( ) Não Existe nº Indicado

Em............/............/............
Reintegrado ao Serviço Postal em

Mais de três mil profissionais são
aguardados em Foz do Iguaçu para debater os desafios e oportunidades profissionais no XXIX CBA – Congresso
Brasileiro de Agronomia e II Encontro
Nacional de Agronomia, entre 4 a 7 de
agosto. Em uma programação harmonizada também será realizado o II Encontro Nacional de Agronomia, organizado pelo Confea e Creas de todo o país.
O CBA é uma promoção da Confaeab
(Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil) e Feap (Federação dos
Engenheiros Agrônomos do Paraná), em

A mobilização e o tema polêmico

EVENTO

( ) Fora Perímetro Entrega
( ) Mudou-se
( ) Desconhecido

Providências

Seagro divulga calendário
de eventos para 2015

( ) Falecido
( ) Ausente
( ) Não Procurado

m novo Projeto de Lei que
tramita na Câmara dos Deputados visa alterar a Lei
nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, que define as
atividades e atribuições profissionais
do zootecnista. O PL 1016/ 2015
apresentado em março deste ano pela Deputada Júlia Marinho (PSC-PA)
tem a finalidade de restringir a atuação dos engenheiros agrônomos e
médicos veterinários na produção
animal, profissionais que tem historicamente essa atribuição, reservando-a apenas aos zootecnistas.
Ou seja, representa o mais novo
ataque à legislação vigente que regulamenta o exercício das profissões
de engenheiro agrônomo e médico
veterinário que possuem formação
acadêmica para o exercício das atividades vinculadas diretamente com
a produção animal. “Somos profissionais habilitados a atuar nessa
área, imprescindível para a manutenção do crescimento e sustentabilidade da agropecuária brasileira”,
ressalta o diretor de comunicação do
Seagro, Jorge Dotti Cesa.
“A posição dos engenheiros agrônomos está longe de ser meramente
corporativa, pois se fosse apenas isso poderia se recorrer à justiça. O
que ocorre é que o dano causado aos
produtores rurais e por extensão a
todos os consumidores de alimentos
de origem animal será incomensurável, pois a cadeia produtiva da pecuária está fortemente vinculada ao
trabalho dos engenheiros agrônomos e médicos veterinários.
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