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Três chapas concorrem a
duas vagas de Conselheiro
do Seagro junto ao Crea
CHAPA 1

-

www.seagro-sc.org.br

Nova Diretoria e Conselheiros
são eleitos em 9 de novembro

INTEGR-AÇÃO

Encabeçada pelo atual presidente, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, a chapa única
“História, lutas e novas conquistas” tem nomes importantes na atuação sindical

Titular
Cesar Augusto Lodi

Suplente
Adriana Tomazi Alves

CHAPA 2 ÉTICA E VALORIZAÇÃO

PROFISSIONAL

Titular
Reginaldo Ghellere

CHAPA 3

Suplente
Edilene Steinwandter

AÇÃO AGRONÔMICA

Titular
Fernando C. Driessen

Diretoria Executiva da chapa História, Lutas e Novas Conquistas: Germano Fuchs, Osmarino Ghizoni, Vlademir Gazoni,
Jorge Dotti Cesa, Eduardo Medeiros Piazera, Hugo José Hermes e, no detalhe, Roberto Abati e Paulo Francisco Silva.

O

Suplente
Joao Luiz Goulart Nunes

s engenheiros agrônomos associados do Seagro elegem a nova
diretoria executiva, conselho
fiscal, diretorias regionais e representantes junto à Federação (Fisenge), em 09 de novembro, das 9 às 18h,
junto às 22 Diretorias Regionais do Seagro.
Uma única chapa concorre ao pleito.
Encabeçada pelo atual presidente, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa, a

chapa “História, lutas e novas conquistas” tem em sua composição nomes importantes na atuação sindical que aceitaram o desafio de ampliar a atuação do
Sindicato em mais essa etapa.
Paralelo a eleição da diretoria, os
profissionais também vão escolher dois
novos conselheiros e respectivos suplentes para representar o Seagro junto a
Câmara Especializada de Agronomia e
Plenária do Crea-SC. Cada associado po-

Dia do Engenheiro Agrônomo é comemorado em todo o estado
Para celebrar a data,
foram realizados vários
eventos técnicos e de
confraternização entre
engenheiros agrônomos,
familiares e convidados,
promovidos pela Aeasc,
associações e núcleos
regionais, com o apoio
do Crea-SC, Mútua-SC
e o Seagro.
PÁG.7

derá votar em até duas das três chapas
inscritas.
Conclamamos a todos os associados
para prestigiarem esse processo democrático, fundamental para os profissionais que vão conduzir o seu Sindicato e
defender os interesses da categoria. Sua
participação é muito importante para
fortalecer o Sindicato e garantir a representatividade dos eleitos. Vote!
CONTINUA NAS PÁGINAS 4 E 5

Começam os preparativos
para realizar o
9º Consenge
PÁG.3
Profissionais debatem
Alimento, Energia e Meio
Ambiente no 26º CBA

Na região de São Joaquim foi realizada a Agrocavalgada, onde 46 profissionais percorreram trajeto de
Urubici até o local da 29ª Festagro - Festa dos Engenheiros Agrônomos, em Bom Jardim da Serra.
A atividade é um resgate histórico e cultural dos tropeiros e das tradições da serra catarinense.

PÁG. 8

Entidades de classe unidas
contra mudança do título de
Engenheiro Agrônomo
PÁG. 8

2

Jornal do Seagro - Nº 114

Florianópolis, Outubro e Novembro de 2009

Editorial

O
Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina
FUNDADO EM 29 DE ABRIL/1983

Filiado a Fisenge
Federação Interestadual de
Sindicatos de Engenheiros
O Jornal do Seagro-SC é uma
publicação de responsabilidade
deste Sindicato.
Rua Adolfo Melo, 35, sala 1002,
Centro Executivo Via Veneto,
Florianópolis/SC - CEP: 88015-090
Fone/Fax: (48) 3224-5681
E-mail: seagro@seagro-sc.org.br
Site: www.seagro-sc.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente

Jorge Dotti Cesa
Diretor Vice-presidente

Vlademir Gazoni
Diretor Secretário

Eduardo Medeiros Piazera
Diretor Secretário Adjunto

Hugo José Hermes
Diretor Financeiro

Osmarino Ghizoni
Diretor Financeiro Adjunto

Marcelo Alexandre de Sá
Diretor de Comunicação
e Imprensa

Carlos Luiz Gandin
Diretor de Formação Sindical e
Aperfeiçoamento Profissional

Germano Fuchs
Suplentes

José Salomão Koerich
Antonio A. da Silva Aquini
Milton Luiz Silvestro
Romeu Flamia
Maria Luiza G. Carlesso
Vítor Luiz Michelon
Elvys Taffarel
CONSELHO FISCAL
Alvorí José Cantú
Cidinei Cordini
Luiz Carlos R. Echeverria

EXECUÇÃO

REDAÇÃO E EDIÇÃO

Actum Comunicação
Rua Isaura C. Pires, 69
Florianópolis/SC
Jornalista Responsável:
Gertrudes Luersen Hoffmann
DRT-PR 3375
E-mail: actumsc@terra.com.br
jornaldoseagro@terra.com.br
Fones (48)
3348- 2844 e 9111-8524
Impressão
Diário Catarinense

eixo temático do 26º Congresso Brasileiro de
Agronomia - Agricultura Forte: Alimento, Energia e Meio Ambiente - levou para os quase
mil engenheiros agrônomos presentes em
Gramado/RS o grande desafio deste século:
compatibilizar essas demandas e exigências da humanidade utilizando conhecimento científico, equilíbrio e
racionalidade.
Em 12 outubro, data comemorativa dos engenheiros agrônomos, o Seagro reafirma seu permanente estímulo para que a categoria busque e discuta as alternativas para esse enorme desafio. A solução não depende
apenas de nós. Mas, com certeza, as decisões não poderão acontecer sem a participação dos engenheiros
agrônomos. Os agricultores querem nossa orientação.
A sociedade precisa do nosso conhecimento. Os recursos naturais do planeta precisam ser utilizados com
sabedoria.
Conscientes desses desafios, a nossa valorização
como profissionais passa por aprofundarmos este debate no dia-a-dia do trabalho de cada um, para buscarmos caminhos e alternativas para essas questões. Precisamos também dar visibilidade ao nosso trabalho.
Nesta linha, o Seagro, Aeasc e Uneagro publicaram no
jornal de maior circulação no estado o anúncio, reproduzido nesta edição, procurando destacar nosso trabalho perante a sociedade. Também foram incentivadas
atividades regionais como eventos e publicações de
anúncios e artigos sobre o assunto.
Em relação ao PCS da Epagri, o Seagro continua
atuando intensamente para que a carreira da categoria
seja retomada e valorizada. Temos uma visão muita
clara de que atuamos na área finalística da empresa,
exigindo a adequada recomposição das referências salariais, tendo como referência os avanços da categoria
na Embrapa, sob pena de Santa Catarina perder muito
em breve sua condição de excelência em conhecimento, ciência e tecnologia no setor agrícola e pesqueiro.
Com a palavra a Diretoria da Epagri.
Aliás, os futuros candidatos ao executivo e legislativo já estão com seus nomes na rua. Aguardamos suas
posições para vermos que prioridades terão para as
questões relacionadas à agricultura e ao agricultor catarinense.
No processo democrático eleitoral, os associados
têm compromisso marcado com as urnas em 9 de novembro. Eleições para a Diretoria do Seagro e para duas
vagas de Conselheiro representante do Sindicato junto
ao Crea-SC. No caso da eleição para o Seagro, a chapa
única "História, lutas e novas conquistas", representa
a disposição de um grupo dedicado e comprometido
que entende poder contribuir ainda mais com a categoria, reforçado agora por novas lideranças, inclusive
femininas, que já se destacam em suas trajetórias e
que trazem novas idéias para a atuação sindical no presente e no futuro.
Já para a representação como Conselheiros junto ao
Crea-SC, além da disputa salutar entre três chapas que
mesclam experiência com renovação, temos pela primeira vez a participação de mulheres engenheiras agrônomos no processo, levando a questão de gênero
para dentro do Crea-SC. São três chapas para duas vagas. Vote em até duas chapas e decida quem serão nossos representantes.
Se intensificar a mobilização da categoria é uma
das metas do grupo que se apresenta como chapa única para dirigir o Seagro nos próximos três anos, a diretoria entende que esse processo começa com uma expressiva presença dos associados votando no dia 9 de
novembro. Será uma primeira demonstração de que
queremos ser mais ouvidos e mais respeitados. O seu
voto será decisivo nesta nova caminhada. Juntos, seremos mais fortes. Participe. Vote.

Nota de Pesar
A categoria lamenta profundamente o falecimento
do engenheiro agrônomo Renato Luiz Pescador, ocorrido em 23 de setembro/09. Pescador trabalhava na
Epagri na cidade do Ermo, região de Araranguá. Aos
familiares e amigos nossos sentimentos de pesar.

Câmara de Agronomia realiza
2ª Reunião Extraordinária
Ceagro - Câmara Especializada
de Agronomia do Crea-SC realizou sua segunda reunião extraordinária de 2009, no município de Gravatal, em 25 e 26 de
setembro/09. O objetivo principal foi
discutir as ações da Fiscalização, razão
pela qual participaram os fiscais da área
da agronomia de todo o Estado, além do
gerente estadual de fiscalização e diretores regionais.
Na ocasião, foram abordados temas
relacionados à fiscalização na cultura do
fumo, inclusive sobre o termo de cooperação firmado entre o Crea-SC e o Sinditabaco; na área de reflorestamentos,
frente a algumas situações específicas
previamente debatidas com empresas
reflorestadoras que dispõem de Responsável Técnico; comercialização de agrotóxicos e receituário agronômico; produção de sementes e mudas; crédito rural; licenciamento ambiental e averbação de reserva legal; processamento de
madeira e armazenamento de grãos.
A reunião faz parte da estratégia adotada pela Ceagro, prevista nos planos
de trabalho dos dois últimos anos, visando permanente aperfeiçoamento da
ação primordial do Sistema Confea/
Crea, a fiscalização do exercício, como
forma de garantir aos profissionais habilitados o direito de exercerem legalmente suas atividades técnicas.

A

Outro assunto relevante debatido foi
o desempenho da Agronomia mediante
a análise crítica do volume de ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registradas até o momento, o que evidencia desempenho positivo frente às
adversidades enfrentadas neste ano.
Os dados apontam que, na grande
maioria das inspetorias regionais, houve
elevação dos números em relação ao
mesmo período de 2008. Sendo que a

meta para 2009 foi projetada com acréscimo superior a 11% quando comparada
ao atingido no ano passado. Muito provavelmente, o desafio será atingido.
A conclusão é que essa boa performance evidencia a pujança gradativa
que o setor agropecuário vem apresentando nos últimos tempos, aliada à
conscientização dos técnicos da área
quanto à importância que a ART representa, tanto para a segurança coletiva e
a vida profissional de cada um.
O presidente do Crea-SC, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto, esteve presente
no evento, ocasião em que enalteceu a
iniciativa na busca do constante aprimoramento das ações do Conselho em
benefício dos profissionais a ele ligados
e toda sociedade.

1º Seminário Estadual de
Fiscalização da Agronomia
Ante a positiva avaliação desta modalidade de encontros o trabalho terá
continuidade, afirma o coordenador da
Ceagro, engenheiro agrônomo Edélcio
Paulo Bonato. Assim, em 2010 deverá
ser realizado o 1º Seminário Estadual de
Fiscalização da Agronomia, envolvendo
os conselheiros e fiscais do Crea-SC, entidades de classe, órgãos representativos do setor, diretores e inspetores regionais, além de outros representantes
ligados ao agronegócio de todo o Estado.

Agricultura Familiar e Camponesa
é tema de eventos de Agroecologia
O VI Congresso Brasileiro de
Agroecologia e o II Congresso
LatinoAmericano de Agroecologia acontecem em Curitiba, entre 9 a 12 de novembro/09. O objetivo está focado na promoção dos princípios da Agroecologia a partir do intercâmbio dos saberes
técnico, científico e popular dos
atores e entidades participantes, para
construir e consolidar uma ampla rede de
articulação na América Latina em torno

de questões fundamentais do
desenvolvimento rural, notadamente aquelas que mais
afligem a agricultura familiar.
O tema central será:
"Agricultura Familiar e Camponesa: experiências passadas e presentes construindo
um futuro sustentável".
São aguardadas cerca de 2.500 pessoas para o evento. Mais informações:
www.agroecologia2009.org.br/

Engenheiro Agrônomo
Quando preencher sua ART - Crea-SC, não esqueça de indicar a
entidade de classe que realmente luta, representa e o defende:

INDIQUE

O
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Começam os preparativos
para o 9º Consenge
A expectativa é manter o excelente nível técnico das palestras
da edição anterior, realizada em 2008 na capital catarinense

14 anos de
Uneagro
Fundada em 05 de dezembro/95,
em Assembléia realizada na cidade de
Lages, a Uneagro está comemorando
14 anos de atividades em 09 de dezembro. Neste período se constituiu
numa cooperativa de destaque em
Santa Catarina, uma das principais no
ramo trabalho. Seu quadro de associados é constituído por engenheiros
agrônomos e outros profissionais de
nível superior que atuam na agricultura, na pecuária e no desenvolvimento rural e ambiental, com larga
experiência e conhecimentos, muitos
com títulos de mestrado e doutorado.
Iniciou com 50, por ocasião da fundação da cooperativa em Lages (foto), e hoje são mais de 550 profissionais cooperados.
Parabéns a todos que contribuíram para construir essa história. Trabalhamos para crescer muito mais.

Site da Uneagro
O site da Uneagro está sendo reformulado para torná-lo mais funcional e incrementado. Já estão disponível muitas das informações relevantes
aos cooperados e que haviam sido retiradas provisoriamente. Em breve o
site estará totalmente concluído e
disponibilizando mais informações, e
links úteis ao trabalho. Acesse:
www.uneagro.com.br/

Continuidade do
Projeto Microbacias
A participação maciça dos cooperados da Uneagro no movimento organizado nas Associações de Desenvolvimento das Microbacias para o
encontro em Campos Novos, rendeu
frutos significativos. O governador
Luiz Henrique da Silveira, sensibilizado com a situação, determinou a continuidade do projeto até março de
2010. Com isso a Cooperativa e seus
cooperados atuantes no projeto permanecem com a parceria na assistência técnica, pelo menos até esta data.
Os contratos com as ADM's já estão
sendo enviados para assinatura.

Cursos da Uneagro
A Uneagro realiza ainda este ano os
seguintes eventos:
• Morfologia e Classificação de Solos:
19 e 20 de novembro, em Lages;
• Averbação de Reserva Legal: 12 e 13
de novembro, em Florianópolis;
Inscrições: www.uneagro.com.br ou
fone (48) 3025-7600.

A

primeira reunião da comissão organizadora do 9º Consenge Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros foi realizada
em Porto Velho/Rondônia em 1
de outubro/09.
Foi o início de uma série de preparativos que deverão culminar no 9º Consenge, previsto para setembro/11, que deverá
reunir cerca de 200 representantes dos
sindicatos de engenheiros filiados a Fisenge - Federação Interestadual de Engenheiros, do qual o Seagro é filiado.
A decisão de realizar o Congresso na
capital de Rondônia foi tirada em Florianópolis, durante o 8º Consenge. “A expectativa é manter o excelente nível técnico
das palestras da edição anterior”, ressalta
o presidente do Seagro, engenheiro agrô-

nomo Jorge Dotti Cesa, que faz parte da
comissão organizadora.
Em Porto Velho, a comissão visitou agências de viagens, empresas organizadoras de eventos, hotéis, além de lideranças
locais, para levantar as necessidades e
potencialidades da região.

Congresso Estadual
Após a reunião, os membros da comissão também participaram do IX
Coesenge - Congresso Estadual do Sindicato de Engenheiros com o tema
“Desenvolvimento com Inclusão Social e Responsabilidade Ambiental”,
entre 1 e 3 de outubro.

Eleições da Confaeab
serão questionadas na justiça
Em 14 de outubro, foi realizada em
Brasília/DF a Assembléia Geral para eleição
da nova Diretoria da Confaeab - Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil.
Foram protocoladas duas chapas para
concorrer na eleição. A chapa da situação
tinha como presidente o engenheiro agrônomo Levi Montebelo, de São Paulo. Já a
chapa da oposição, encabeçada pelo engenheiro agrônomo Fernando Cézar Juliatti, do Espírito Santo, foi impugnada pela
Comissão Eleitoral, sendo prejudicada no
processo, que apresentou várias irregularidades.
A Assembléia Geral foi aberta de forma
não regulamentar, passando diretamente
para a votação, com a participação somente da chapa da situação, que obteve 10
votos favoráveis e cinco nulos. Na análise
das impugnações foi decidido aceitar as
duas chapas, porém a votação já havia si-

do realizada.
O presidente da Aeasc, engenheiro agrônomo Silvio Thadeu de Meneses, participou da votação que, tendo em vista as
várias irregularidades observadas, deverá
ter o resultado questionado na justiça.
O engenheiro agrônomo Ari Geraldo
Neumann faz parte da chapa de oposição e
defende anulação da eleição.
Durante o 26º CBA - Congresso Brasileiro de Agronomia realizado em Gramado,
profissionais representantes de 15 estados
se reuniram e decidiram não reconhecer a
Diretoria eleita e aprovaram a apresentação de recurso na justiça. Também foi elaborado e distribuído um manifesto denominado "Confaeab enfraquecida: falta democracia e transparência", relatando a situação de falta de representatividade e legitimidade da entidade maior da categoria.

A diretoria regional do Seagro em São Joaquim realizou curso sobre Licenciamento
Ambiental em 10 e 11 de outubro/09, com o apoio do PEC/Crea-SC.

Capacitação e atualização profissional
A diretoria do Seagro continua promovendo o aperfeiçoamento profissional através de
cursos e seminários realizados em todo o estado. Ainda este ano, estão previstos mais
eventos técnicos. Confira no site www.seagro-sc.org.br ou junto a sua Regional.
Capacitação através de eventos técnicos é uma das bandeiras do Seagro. Com o apoio
das diretorias regionais e do PEC/Crea-SC, o Seagro tem superado as expectativas em
número de eventos, participação dos profissionais e qualidade na organização.
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Reunião do CD
e posse da nova
Diretoria do Seagro
O Seagro realiza a última reunião
do Conselho Deliberativo desta gestão no Recanto Champagnat, em Florianópolis, no dia 10 de dezembro/09. Nesta mesma data, acontece
a solenidade de posse da nova Diretoria do Seagro no centro de eventos
da Fiesc. A diretoria do Seagro espera
a participação dos diretores regionais
atuais e os da nova gestão.

7º ENEC
Entre 6 e 7 de novembro/09, Florianópolis vai sediar o 7° Enec - Encontro Estadual de Entidades de Classe
com o tema central “Pensando Santa
Catarina: o papel das entidades de
classe para o desenvolvimento sustentável do estado através da participação de profissionais do Sistema
Confea/Crea”. Informações no site
www.crea-sc.org.br/

Seminário de
Cultivo de Peixes
em Concórdia
A diretoria regional do Seagro em
Concórdia, com o apoio do PEC/CreaSC, promove o Seminário Regional de
Cultivo de Peixes com enfoque na espécie Tilápia, em 18 de novembro/09,
no Centro de Treinamento-Cetredia/
Santo Antônio. Os palestrantes Dr. Júlio Herman Leonhardt (UEL - Universidade Estadual de Londrina/ PR), e
Dr. Luis Fernando Beaux (Aquática
Consultoria) vão ministrar o evento.
Inscrições: (49) 3442-2984 ou
e-mail matos@epagri.sc.gov.br

Semana acadêmica
em Campos Novos
A IV Semana de Agronomia da
Unoesc com o tema foi realizado entre 5 a 10 de outubro, em Campos
Novos. O tema principal, "Tecnologias de precisão para produção agrícola", foi abordado através de ciclo
de palestras e minicursos. Segundo
os organizadores, o tema foi escolhido em função do rápido aperfeiçoamento de ferramentas de precisão
para uso na agricultura, destacandose a elaboração de mapas de colheita e de características do solo, que
permitem definir uma estratégia de
recuperação do solo para obtenção
de aumento da produtividade média
das lavouras.
A diretoria regional de Campos
Novos prestigiou o evento, que teve
o patrocínio do Seagro, através do
PEC/Crea.

4

Jornal do Seagro - Nº 114

Florianópolis, Outubro e Novembro de 2009

DIRETORIA REGIONAL
ARARANGUÁ
DIRETOR REGIONAL: Reginaldo Ghellere
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Clodis Odacyr R. de Brito
DIRETORA SECRETÁRIA REGIONAL: Inês Claudete Burg
BLUMENAU
DIRETOR REGIONAL: Waldir Vitalis
DIRETOR REGIONAL ADJ.: Pedro Claudino dos Santos Jr
DIR. SECRETÁRIO REGIONAL: Carlos Henrique Sedlacek
CAÇADOR
DIRETOR REGIONAL: Walter Ferreira Becker
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Luiz Carlos Argenta
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: José Luis Martins Alves
CAMPOS NOVOS
DIRETOR REGIONAL: Eduardo Briese Neujhar
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Marcelo Luiz Capelari
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Cirio Parizotto
CANOINHAS
DIRETOR REGIONAL: Gilberto Neppel
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: José Alfredo da Fonseca
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Daniel Dalgallo
CHAPECÓ
DIRETOR REGIONAL: Leo Pedro Schneider
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Celio Haverroth
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Claudiney F. Turmina
CONCÓRDIA
DIRETOR REGIONAL: Zemiro Massotti
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Vítor Luiz Michelon
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Anastácio C. de Matos
CRICIÚMA
DIRETOR REGIONAL: Volnei João Meller
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Paulo Roberto da C. Nunes
DIRETOR SECRETÁRIO REG.: Luiz Augusto M. Peruch
CURITIBANOS
DIRETOR REGIONAL: João Vinicius Ehara
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Anildon Oliveira Ribeiro
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Marco Antônio Lucini
FLORIANÓPOLIS
DIRETORA REGIONAL: Cassiele Lusa Mendes Bley
DIRETOR REG. ADJUNTO: André Luís Tortato Novaes
DIRETORA SECRETÁRIA REGIONAL: Rosilda Helena Feltrin
ITAJAÍ
DIRETOR REGIONAL: Rafael Ricardo Cantu
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Jorge Luiz Tagliari
DIRETOR SECRETÁRIO REG.: Paulo Roberto Ghislandi
JARAGUÁ DO SUL
DIRETOR REGIONAL: Marcos Kung Bruel
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Daniel Remor Moritz
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Dagwin Wachholz
JOAÇABA
DIRETOR REGIONAL: Júlio Cesar Dambros
DIRETOR REG. ADJUNTO: Adelto Francisco Miquelotto
DIRETORA SECRETÁRIA REGIONAL: Elaine Rosoni
JOINVILLE
DIRETOR REGIONAL: Marcelo Jakoby
DIRETOR REG. ADJUNTO: Gilmar Germano Jacobowski
DIRETORA SECRETÁRIA REGIONAL: Dione Nery Benevenutti
LAGES
DIRETOR REGIONAL: Newton Borges da Costa Jr
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Paulo Primo Bertoletti
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: José Márcio Lehmann
MAFRA
DIRETOR REGIONAL: Gilberto Gava
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: João Francisco de Mattos
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Edson Osvaldo Corréa
RIO DO SUL
DIRETOR REGIONAL: Cezar Augusto Lodi
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Claudinei Kurtz
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Moacir Warmling
SÃO JOAQUIM
DIRETOR REGIONAL: Nilton Nunes de Jesus
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Raul Cerqueira
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Gilberto Nava
SÃO MIGUEL DO OESTE
DIRETOR REGIONAL: Elvys Taffarel
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Mateus Luiz Seganfredo
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Samuel Maccari Redivo
TUBARÃO
DIRETOR REGIONAL: Celito Bertelli
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: José Cerilo Calegaro
DIRETOR SECRETÁRIO REG.: Antonio Paulo C. Filgueiras
VIDEIRA
DIRETOR REGIONAL: Remi Natalin Dambrós
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: Jonatan Galio
DIRETORA SECRETÁRIA REGIONAL: Fabiane dos Santos
XANXERÊ
DIRETOR REGIONAL: Joel Bleichewel T. E Thibes
DIRETORA REGIONAL ADJUNTA: Edilene Steinwandter
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: Marcos César Nouals

“História, Lutas e
Novas Conquistas”
é chapa única
Germano, Osmarino, Abati e Paulo
Jorge Dotti, Gazoni, Piazera e Hugo

Esta equipe vai fortalecer a mobilização
pela valorização profissional
O fortalecimento desta mobilização começa nas urnas.
Sua participação é fundamental para a representatividade da Entidade e dos eleitos.
Prestigie mais esse processo democrático do seu Sindicato. Vote!
dealismo, desprendimento, muita
força de vontade e orgulho de ser
engenheiro agrônomo foram alguns
pontos que motivaram todos esses
profissionais a compor a chapa “História, lutas e novas conquistas”, encabeçada pelo atual presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.
“Nossa proposta é trabalhar e contribuir significativamente para o fortalecimento do Seagro, aperfeiçoar o trabalho
que vem sendo realizado e ampliar as
conquistas. Temos muito mais para contribuir e estamos dispostos a defender a
efetiva valorização profissional nos diferentes segmentos públicos e privados”,
destaca Jorge Dotti.

I

Esta mobilização começa nas urnas.
Prestigie mais esse processo democrático
do seu Sindicato. Sua participação é muito importante para a representatividade
da Entidade e dos eleitos. Vote!

ONDE VOTAR
ARARANGUÁ
BLUMENAU
CAÇADOR
CAMPOS NOVOS
CANOINHAS
CHAPECÓ
CONCÓRDIA
CRICIÚMA
CURITIBANOS
FLORIANÓPOLIS
ITAJAÍ
JARAGUÁ DO SUL
JOAÇABA
JOINVILLE
LAGES
MAFRA
RIO DO SUL
SÃO JOAQUIM
SÃO M. D'OESTE
TUBARÃO
VIDEIRA
XANXERÊ

Cetrar/Epagri
Cidasc/Ceasa
Estação Exp. da Epagri
Estação Exp. da Epagri
Regional da Epagri
Cepaf - Epagri
Regional da Epagri
Regional da Epagri
Regional da Epagri
Hall central da Epagri
Estação Exp. Epagri
Cidasc de Guaramirim
Regional Epagri
Auditório da Epagri
Gerência Reg. Epagri
Regional da Cidasc
Regional da Epagri
Regional da Epagri
Regional da Epagri
Auditório da Epagri
Estação Exp. da Epagri
Regional da Epagri

PLANO DE TRABALHO RESUMIDO
Prosseguir e aperfeiçoar o
trabalho que vem sendo
realizado no Seagro;
Viabilizar novas ações
na busca da verdadeira
valorização profissional;
Avançar ainda mais
na defesa do SMP;
Buscar fortalecer os
serviços públicos na
agricultura e no espaço rural;
Retomar a efetiva carreira
de engenheiro agrônomo
na Epagri e Cidasc;
Ampliar o trabalho iniciado
com a valorização dos
engenheiros agrônomos
nas prefeituras municipais;
Continuar e ampliar o
processo de capacitação e
atualização da categoria;

Divulgar a Tabela de
Honorários Agronômicos,
especialmente para
autônomos;
Exigir a presença de
engenheiros agrônomos
nos cargos e funções
públicas e privadas que
envolvam nossa área de
atuação;
Estimular a participação
dos colegas nos espaços
políticos;
Intensificar a
comunicação com
os profissionais nos
diferentes setores;
Continuar o processo de
formação sindical dos
dirigentes e associados;
Ampliar a discussão sobre
gênero e a participação de
mulheres no Sindicato;

DIRETORIA EXECUTIVA
Titulares:
Diretor Presidente: Jorge Dotti Cesa
Diretor Vice-Presidente: Vlademir Gazoni
Diretor Secretário: Eduardo Medeiros Piazera
Diretor Secretário Adjunto: Hugo José Hermes
Diretor Financeiro: Roberto Abati
Diretor Financeiro Adjunto: Osmarino Ghizoni
Diretor de Comunicação e Imprensa: Paulo Francisco Silva
Diretor de Formação Sindical e Aperfeiçoamento
Profissional: Germano Fuchs
Suplentes:
1) Mara Cristina Benez
2) Marcelo Alexandre de Sá
3) Romeu Flamia
4) Evandro Spagnollo

5) Vilmar Comassetto
6) Arno Eyng
7) Volmir Frandoloso
8) Maria Luiza G. Carlesso

CONFIRA O EDITAL E CALENDÁRIO ELEITORAL

www.seagro-sc.org.br

Estreitar ainda mais as
ações conjuntas com
Aeasc, Uneagro, Confea/CreaSC, Mútua, Dieese, Fisenge e
associações regionais;
Aperfeiçoar e ampliar a
assessoria jurídica;
Ampliar o quadro social;
Aproximar mais a Diretoria
Executiva das Regionais;
Ampliar o espaço do
Sócio Júnior e do prêmio
"Líder da Turma de
Agronomia";
Incentivar o surgimento de
novas lideranças sindicais;
Integrar ações
com entidades dos
produtores e trabalhadores
rurais.

DIRETOR REPRESENTANTE
JUNTO A FEDERAÇÃO FISENGE
TItular:
Jorge Dotti Cesa
Suplente:
Silvio Thadeu de Menezes

CONSELHO FISCAL
Titulares:
Luiz Carlos R. Echeverria
Alvori José Cantú
Cidinei Cordini
Suplentes:
Haroldo Tavares Elias
Adriano Martinho de Souza
Elzio Tadeu Peruchi
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Três chapas concorrem a duas vagas de
Conselheiro do Seagro junto ao Crea-SC
Participação no Crea-SC é fundamental para mostrar a força e vitalidade do Seagro
aralelo a eleição da nova diretoria,
os profissionais também vão eleger dois conselheiros titulares e
seus respectivos suplentes para
representar o Seagro na Câmara
Especializada de Agronomia e no plenário
do Crea-SC, para o triênio 2010 - 2012.
O processo de escolher seus representantes através de eleições diretas, aliado
ao trabalho sério e dedicado que os conselheiros eleitos vêm realizando ao longo dos
anos, têm refletido na categoria e adquirido respeitabilidade.
Com a efetiva participação dos conselheiros do Seagro foram realizados impor-
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CHAPA 1

tantes avanços para a categoria. Entre
elas, a publicação do Manual de Fiscalização que serviu de base para criar o Manual
Nacional, a homologação e aprovação da
Tabela de Honorários. Atualmente, os conselheiros têm a importante missão de definir os critérios para implantar a Resolução
1010, que poderá ampliar as atribuições
dos profissionais, entre outros.
Hoje, o Seagro é reconhecido pelos
profissionais do Crea como uma das entidades mais participantes e democráticas.
“Esse respeito é o resultado do excelente
trabalho realizado pelos nossos conselheiros que, inclusive, viabilizaram a participa-

INTEGR-AÇÃO
Titular: Cesar Augusto LODI
Matrícula no Seagro nº 1130
Diretoria Regional de Rio do Sul
Graduado pela UFPEL/1988.
Especialista em Extensão Rural
para o Desenvolvimento Rural
Sustentável/2005.

Atividades Profissionais:
Foi extensionista rural na Acaresc
em 1990; atuou na Coopercaçador/92; no Microbacias1 pelas
prefeituras municipais de Pouso
Redondo e Presidente Nereu; foi
técnico local em Agrolândia; trabalhou na Braskalb. Desde
2002, é Agente Técnico do MS II, na Epagri.
Atividades Classistas:
Foi Secretário da Aeasc em Caçador; Inspetor do Crea-SC e
Diretor Adjunto do Seagro em Rio do Sul. Atualmente é
Diretor Regional do Seagro.
Suplente: ADRIANA Tomazi Alves
Matrícula no Seagro nº 1448
Diretoria Reg. de Joinville
Graduada pela UFSC, em 2002.
Atividades Profissionais:
Extensionista rural da Epagri
desde 2002.
Plano Resumido de Trabalho:
•Integrar as ações do Seagro e
Crea-SC unindo forças para
concretizar os objetivos da classe;
•Agir junto ao Conselho para garantir e ampliar as
atribuições profissionais da categoria;
•Representar e defender as propostas e reivindicações
do Seagro e dos engenheiros agrônomos;
•Defender os interesses da categoria;
•Promover ações executivas na Câmara de Agronomia e
no Plenário em defesa dos interesses da categoria;
•Sensibilizar os engenheiros agrônomos da necessidade
da emissão da ART para promover a categoria e coibir
o exercício ilegal da profissão;
•Garantir e ampliar o campo de trabalho e das atribuições
estabelecidas na Resolução 1010;
•Promover ações conjuntas com Seagro e o Crea para a
valorização profissional e revogação do Decreto nº 4560;
•Atuar junto o Seagro para promover mecanismos que
possibilitem aos engenheiros agrônomos ocupar os
espaços de sua competência;
•Ampliar os recursos do PEC e reivindicar a criação
de cursos de especialização na área agronômica;
• Cumprir com as responsabilidades da função.

CHAPA 2

ção junto a diretoria executiva do Crea-SC,
como os colegas Eduardo Piazera e Germano Fuchs, eleitos tesoureiros duas vezes
pelo Plenário do Crea, além da eleição e
reeleição do Raul Zucatto à presidência”,
ressalta o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.
Devido à importância e as responsabilidades inerentes ao cargo, não só para o
Sindicato, mas também para a própria Agronomia, está sendo publicado abaixo,
currículos e planos de trabalho resumidos
apresentados pelas três chapas que disputam as duas vagas do Seagro junto a Câmara de Agronomia do Crea.

ÉTICA E VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL
Titular: REGINALDO Ghellere
Matrícula no Seagro nº 1496
Diretoria Regional de Araranguá
Graduado pela UFSC em 1998; Estuda Especialização em Engenharia
de Segurança do Trabalho/Unisul.
Atividades Profissionais: Iniciou
sua carreira em empresas de projetos agropecuários, passando pela
prefeitura de Criciúma prestando
serviços via Uneagro. Desde 2002,
é Extensionista Rural na Epagri em
Morro Grande.

Atividades Classistas: É Diretor Secretário Regional do
Seagro, em sua segunda gestão, e inspetor do Crea-SC.
Suplente: EDILENE Steinwandter
Matrícula no Seagro nº 1515
Diretoria Regional de Xanxerê
Graduada pela Udesc, em 1999.
Esp. em Zootecnia na área de
Bovinocultura de Leite, UFSM/09.
Atividades Profissionais: Foi professora na Escola Agrícola de Água
Doce; Diretora Agrop. da Pref. de
Ponte Serrada. Desde 2002, é
Extensionista Rural da Epagri.
Atividades Classistas: Diretora Secretária Regional do Seagro/03-06.
Atual Dir. Regional Adjunta e representante do Seagro junto a Fisenge no Coletivo de Mulheres.
Plano Resumido de Trabalho:
•Defender as proposições do Seagro junto ao Crea-SC
e no fortalecimento das organizações profissionais;
•Promover o aprimoramento profissional, lutando pela
ampliação de eventos técnicos via PEC/Crea-SC;
•Trabalhar pela manutenção das atribuições profissionais;
•Defender a manutenção do título de Engenheiro Agrônomo;
•Ampliar o debate junto a base sobre atribuição profissional;
•Trabalhar para o fortalecimento da fiscalização do Crea-SC
para coibir o exercício ilegal da profissão,;
•Incentivar a participação dos engenheiros agrônomos
nas inspetorias regionais do Crea-SC;
•Desenvolver ações em defesa da participação da categoria
nas atividades relativas às atribuições profissionais;
•Lutar para que o Crea tenha participação nos processos de
abertura e reconhecimento de novos cursos de Agronomia;
•Trabalhar para que o Crea tenha sua frota própria ou
alugada no trabalho de fiscalização visando maior visibilidade.
•Buscar estratégias de valorização profissional nos diversos
setores, como: prefeituras, cooperativas, agroindústrias, etc.

CHAPA 3
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ELEIÇÕES DE
CONSELHEIROS DO
SEAGRO/SC JUNTO
AO CREA/SC - 2009
CÉDULA ÚNICA DE VOTAÇÃO
Chapa 1
INTEGR-AÇÃO
Titular: Cesar Augusto Lodi
Suplente: Adriana Tomazi Alves
Chapa 2
ÉTICA E VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL
Titular: Reginaldo Ghellere
Suplente: Edilene Steinwandter
Chapa 3
AÇÃO AGRONÔMICA
Titular: Fernando C. Granemann Driessen
Suplente: Joao Luiz Goulart Nunes

PROFISSIONALISMO,
CONHECIMENTO E TRABALHO
Titular: FERNANDO César
Driessen
Matrícula no Seagro nº 637
Diretoria Regional de Caçador
Formado pela UFSC/1982.
Extensionista Rural, 1984/1986.

Atividades Profissionais: Presidente da Epagri 90/92. Diretor
de Desenvolvimento Rural da
Secretaria de Desenvolvimento
Rural de SC; Vereador e Prefeito
de Caçador. Agente Técnico de
Desenvolvimento Rural da Epagri,
Presidente da Cidasc, Diretor da Alfa Transportes Ltda, de
Caçador; Assessor para Assuntos da Agricultura na Liderança do PFL na Assembléia Legislativa 05/06. Assessor do
Gabinete do Secretário da Agricultura.
Atividades Classistas:
É Diretor Técnico da Aeasc e atual Conselheiro junto
ao Crea-SC representando o Seagro (2006-2009).
Suplente: João Luiz Goulart NUNES
Matrícula no Seagro nº 1185
Diretoria Regional de Chapecó
Graduado pela Faculdade Eliseu
Maciel-UFPL/RS em 1983.
Atividades Profissionais: Ingressou na Cidasc em São Domingos
em 1984. Em Chapecó, foi Inspetor
de Sementes e Mudas, Coordenador de Agricultura e Agente Agropecuário. Em 2006, atuou na Fatma, na área de Licenciamento Ambiental para suínos e aves. Atualmente é Gerente Reg. da Cidasc de
Chapecó.
Plano Resumido de Trabalho:
•Representar e defender os interesses da categoria,
respeitando os preceitos da ética profissional;
•Dar continuidade a luta pela revogação do Decreto 4560;
•Buscar e contribuir para ampliar os direitos adquiridos;
•Participar/acompanhar discussões da política profissional;
•Incentivar a participação dos engenheiros agrônomos
em atividades extracurriculares;
•Lutar pela integração das entidades representativas
da categoria;
•Participar e trabalhar pela realização de cursos
de aperfeiçoamento profissional;
•Atender a orientação política do Seagro perante
o Crea-SC;
•Ajudar na campanha de divulgação e preparação
para novos sócios.
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Dia do Engenheiro
Agrônomo é celebrado
em todo o estado
Parabéns profissionais da terra e da vida!
Continuem acreditando nos seus ideais e na sua vocação,
pois seu trabalho está alimentando o mundo!
ara celebrar o Dia do Engenheiro
Agrônomo, as entidades de classe da categoria (Seagro, Aeasc,
Associações e Núcleos regionais
de engenheiros agrônomos) realizaram vários eventos técnicos, de confraternização e homenagens em todo o
estado, com apoio da Mútua-SC e Crea-SC.
Em Florianópolis, um jantar dançante
promovido pela Aeasc lotou o local do
evento com profissionais, familiares e lideranças de entidades de classe, em 9 de
outubro. Na ocasião, o engenheiro agrônomo Íris Silveira foi homenageado pelos
excelentes trabalhos realizados no desenvolvimento agropecuário de Santa Catarina e como liderança junto a Aeasc e Uneagro, entre outros.
Já na região de São Joaquim, a Assea
- Associação dos Engenheiros Agrônomos
da Serra Catarinense promoveu a 29ª Festagro - Festa dos Engenheiros Agrônomos
no período de 9 a 12 de outubro, na Fazenda Fundo do Herval, em Bom Jardim da
Serra. “Cerca de 150 pessoas participaram
dos quatro dias de festividades e confraternização nas diversas atividades realizadas. Entre elas, a tradicional Agrocavalgada que contou com a participação de 46
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cavaleiros”, destaca o diretor regional
adjunto do Seagro de São Joaquim e presidente da Assea, engenheiro agrônomo
Raul Cerqueira.
Em Araranguá, a diretoria regional do
Seagro promoveu evento técnico sobre “Atribuições profissionais do engenheiro agrônomo e valorização profissional”, seguido de um jantar de confraternização e
show musical, com o apoio da Mútua-SC e
do Crea-SC. Segundo o Diretor Regional do
Seagro em Araranguá, engenheiro agrônomo Reginaldo Ghellere, o evento foi um
sucesso.
Os profissionais da região de Concórdia
participaram de um jantar dançante promovido pela Agrocon - Associação dos Engenheiros Agrônomos, em 16 de outubro.
Em Xanxerê, a diretoria regional do
Seagro promoveu junto com a Herbitec,
SEAI - Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e o Crea-SC um jantar de
confraternização, realizado em 16 de outubro. Deste evento surgiu a necessidade
do fortalecimento e reativação da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Alto
Irani (Aeagri), para unir e defender os interesses de trabalho de cerca de 230 profissionais que atuam nesta região.

Em Florianópolis, cerca de 100 pessoas
participaram do jantar dançante realizado
pela Aeasc. Na ocasião, o Eng. Agrônomo
Íris Silveira recebeu justa homenagem
pelos trabalhos realizados como presidente
da Uneagro, Núcleo Regional da Aeasc e
agropecuária catarinense.

Prestigiaram
o evento, os
engenheiros
agrônomos
Raul Zucatto,
Jorge Dotti e
Rejane Cesa,
Mary Ann e
Edson Silva,
e Vlademir
Gazoni

Valorização Profissional
No contexto da valorização profissional, o Seagro acredita que é preciso divulgar o trabalho realizado pelos profissionais da Agronomia na produção de alimentos, preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Destacar que o sucesso da agricultura e do agronegócio tem
a participação decisiva dos engenheiros
agrônomos.
Nesta linha, o Seagro, Aeasc e Uneagro
publicaram um anúncio em jornal de maior
circulação no estado, reproduzido na página ao lado, procurando destacar as diversas atuações dos profissionais perante a
sociedade. Muitos veículos de comunicação destinaram espaços para notas, arti-

gos e homenagens valorizando e cumprimentando os engenheiros agrônomos pela
profissão escolhida, a mais eclética entre
as dedicadas às ciências rurais.
Profissão que detém as soluções para
os novos desafios com que se defronta a
agricultura, a de produzir energia sem prejuízo da produção de alimentos, conservando e recuperando o ambiente em benefício da sociedade.
A diretoria do Seagro parabeniza todos
os engenheiros agrônomos e cumprimenta
os diretores regionais do Sindicato que organizaram eventos, divulgaram a data e
celebraram junto com os profissionais catarinenses.

Em Concórdia, a Agrocon realizou um jantar
dançante para os engenheiros agrônomos,
esposas e convidados, contando também com a
presença do presidente do Núcleo de engenheiros
Agrônomos de Joaçaba, Túlio Dassi, entre outras.

Na região de São Joaquim foram quatro dias
de atividades na 29ª Festagro - Festa dos
Engenheiros Agrônomos realizada na
Fazenda Fundo do Herval

Pronunciamentos dos Engs. Agrs.: Leandro
Macedo (anfitrião), Silvio Menezes (Aeasc), do
Eng. civil Carlos Xavier-Kita (Mútua-SC), Leonel
Ferreira (Uneagro), Raul Zucatto (Crea-SC), Jorge
Dotti (Seagro) e Raul Cerqueira (Assea)

Palestra e jantar de confraternização comemoraram o
Dia do Engenheiro Agrônomo, em Araranguá

Data da 1ª
regulamentação
O Dia dos Agrônomos é
comemorado na data da
primeira regulamentação
do exercício da profissão,
que aconteceu em 12 de
outubro de 1933, através
do Decreto 23.196.

Jornal do Seagro - Nº 114

Florianópolis, Outubro e Novembro de 2009

Engenheiros agrônomos debatem
Alimento, Energia e Meio Ambiente

Seminário de ATER
é destaque no CBA
Durante o CBA, foi realizado o Seminário
Nacional de ATER Pública que possibilitou explanações aprofundadas sobre o tema: Visão
estratégica do governo para o desenvolvimento rural sustentável. O evento mostrou o
quanto está preocupante a situação da extensão rural em praticamente todos os estados.
Segundo o diretor da Fisenge e diretor secretário do Seagro, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera, foi possível perceber que nos
tempos da extinta Embrater, a participação
do governo federal em termos de recursos financeiros era da ordem de 40%. “Atualmente
é muito inferior, como no caso de Santa Catarina que gira ao redor de 5% apenas”,
ressalta Piazera.
Há um consenso de que a extensão rural
pública realizada pelas instituições oficiais é
um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento sustentável do país e que deveria ter mais atenção por parte dos governos estaduais e federal. “Mas, para cumprir
seu importante papel, a extensão rural necessita de mais profissionais e cada vez mais
qualificados”, destaca o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti.
Outro aspecto salientado foi a sobrecarga
de programas e políticas governamentais,
tanto estadual como federal, que acabam
desviando as instituições de extensão rural
dos verdadeiros objetivos, que nem sempre
estão sintonizadas com as reais necessidades
ou demandas da agricultura familiar nos diversos estados.
A nova Lei Geral de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater) necessita de reparos para evitar que a pulverização excessiva das
ações provoque o enfraquecimento das empresas estaduais de extensão rural, alertou o engenheiro agrônomo Ditmar Zimath, durante
sua exposição no CBA.

Durante o 26º CBA - Congresso Brasileiro de Agronomia foram apresentados
dezenas de temas sobre como aumentar a produção de alimentos e
energia conservando e recuperando o meio-ambiente
Foto:Rocha

urante quatro dias cerca de mil
engenheiros agrônomos participaram dos debates de temas
com foco na “Agricultura Forte: Alimento, Energia e Meio
Ambiente”, entre seminários, palestras,
conferências, manifestações e minicursos, durante o 26º Congresso Brasileiro
de Agronomia, realizado entre 20 e 23
de outubro, em Gramado/RS.
As diversas delegações presentes tiveram a oportunidade de estreitar laços
antigos e estabelecer novos contatos,
fundamentais para o fortalecimento da
categoria agronômica no país, ressalta o
diretor executivo da Fisenge e diretor
secretário do Seagro, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera.
Para Piazera, o tema principal é
atual e foi abordado com muita propriedade por renomados nomes da Agronomia nacional, como o ex-ministro da agricultura engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, entre outros, que enalteceram a capacidade de produção de alimentos do Brasil e a forte demanda no
mundo. Rodrigues ressaltou que o Brasil
tem capacidade de produzir tanto alimento como energia para o mundo,
além de ter uma disponibilidade de terra que nenhum outro país do mundo
tem.
Segundo o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa,
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Parte da delegação catarinense presente no 26º CBA

para o Brasil consolidar sua posição estratégica frente a crescente demanda
mundial por alimentos e fontes renováveis de energia, será preciso investir
ainda mais em pesquisa e ampliar o trabalho de assistência técnica e extensão
rural, fortalecendo de fato a agricultura
familiar. “Os novos desafios da humanidade exigem a participação cada maior

dos engenheiros agrônomos no dia-adia de todos os setores da sociedade”,
destaca Jorge Dotti.
O 26º CBA foi promovido pela Confaeab - Confederação dos Engenheiros
Agrônomos do Brasil, Sargs - Sociedade
de Agronomia do RS, com apoio do
Confea, Crea-RS e Senge-RS.

Entidades de classe contestam mudança do
título de Engenheiro Agrônomo pelo MEC
A diretoria do Seagro está alerta para
atuar junto com o Crea-SC e a Câmara de
Agronomia, sobre a posição do MEC - Ministério da Educação caso não volte atrás
na sua proposta de eliminar a titulação de
Engenheiro Agrônomo, para apenas Agrônomo, e a possibilidade de redução das
atribuições profissionais. Na edição passada do Jornal do Seagro, o Sindicato
alertou a categoria para o problema.
O presidente do Crea-SC, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto, classifica como
um absurdo, porque o título de Engenheiro Agrônomo é uma denominação consagrada desde o decreto federal nº 23.196,
de 12 de outubro/1933 e posteriormente
mantido na lei 5.194. “É uma denominação histórica da categoria no país. A
proposta induz ainda à redução do campo
de trabalho desses profissionais em áreas
significativas de sua atuação, como por
exemplo, geoprocessamento, topografia,

engenharia rural, irrigação e drenagem
no campo”, destaca Zucatto.
O Conselho, através da Câmara Especializada de Agronomia e do Confea, via
coordenação das Câmaras Especializadas
de Agronomia dos 20 Creas têm posição
contrária, assim como as entidades de
classe, Aeasc e Confaeab tem se posicionado no mesmo sentido diante da pro-
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posta inoportuna do MEC.
“Esperamos que o MEC respeite essa
importante profissão e reconsidere sua
absurda e inconstitucional proposta, acatando as sugestões dos profissionais e de
suas entidades representativas contrárias
a esta inconcebível mudança", conclui o
presidente do Crea-SC e ex-presidente do
Seagro.

A polêmica proposta do MEC
O Ministério da Educação (MEC) realizou
consulta pública, através da internet, sobre a
possibilidade de alteração dos nomes dos
cursos de engenharia. A consulta, encerrada
em 5 de agosto, teve o objetivo de ouvir a sociedade e o meio acadêmico antes de reduzir
os atuais 258 nomes dos cursos de graduação para 22 nomenclaturas propostas pelo

Ministério.
Um grupo de especialistas verificará as
propostas e fará as alterações que o MEC
entender necessárias. A versão final do trabalho estará disponível em novembro e, a partir
de janeiro, as instituições começarão a fazer
as mudanças nas nomenclaturas, havendo
para isso um período de transição.

Cerca de 3.500 participantes, entre profissionais e estudantes de todo país, são esperados na 66ª SOEAA
- Semana Oficial da Engenharia, da
Arquitetura e da Agronomia, que será
realizada de 2 a 5 de dezembro/09,
em Manaus/AM. O tema principal será
"Pensar o Brasil no contexto mundial:
Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Ética".
Painéis e outros eventos paralelos
serão ministrados de 29 de novembro
a 02 de dezembro. As inscrições já
estão abertas e podem ser feitas até
15 de novembro. Informações:
www.soeaa.com.br/
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