
erca de 400 engenheiros a grô -
nomos e veterinários se mani-
festaram contra as propostas
de PCCS - Plano de Carreira,
Cargos e Salários da Epagri e

Cidasc, nas oito assembleias macrorre-
gionais realizadas pelo Seagro, em con-
junto com o Simvet, entre 26 de outubro
e 17 de novembro/15.

A rejeição e indignação foram unâni-
mes diante do descaso do Governo para
com a agricultura, que responde por mais
de 30% do PIB de SC. Mesmo faltando os
anexos que impossibilitam o entendimen-
to profundo do Plano, ficou evidente que

os PCCS não atendem o princípio de es-
trutura de carreiras por área de atuação.

Entre vários pontos levantados, cons-
tataram que as propostas dos PCCS de-
sestimulam a capacitação dos profissio-
nais e, consequentemente, colocam em
risco o futuro das empresas. “O pequeno
ganho imediato não garante a carreira
aos engenheiros agrônomos e veteriná-
rios, que são fundamentais para a manu-
tenção dos excelentes serviços prestados
pela Epagri e Cidasc. Assim, em longo
prazo o PCCS é ruim para os profissionais
e às empresas”, explica Eduardo Piazera. 

“De todos os avanços reivindicados

pela categoria, o único que o Governo
acatou é a inclusão do Salário Mínimo
Profissional (SMP) como remuneração de
ingresso. Porém, não tem expectativas
de carreiras, inclusive com possível pre-
juízo para os pós-graduados quanto à in-
corporação do adicional de pós-gradua-
ção”, destaca o presidente do Seagro
Vlademir Gazoni.

Com a repercussão na imprensa das
AGEs macrorregionais, articulações polí-
ticas do Seagro e a contínua cobrança,
os dirigentes das empresas e o Governo
já sinalizaram pequenos avanços na pós-
graduação, tempo de serviço, além de

não ser mais obrigatória a adesão ao
PCCS. Porém, a nova redação ainda não
foi apresentada.

Para pressionar o Governo e alertar a
sociedade sobre o descaso com os pro-
fissionais e com a agropecuária catari-
nense, o Seagro e Simvet iniciaram uma
campanha na mídia com vários outdoors,
notas em jornais e spots em rádios exi-
gindo do Governador um plano de carrei-
ra de verdade. 

A garantia de implantação em 2016
de um Plano de Carreira por área de atua-
ção foi conquistada no ACT de 2015.
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PÁG.  12

As propostas dos Planos de Carreiras, Cargos e Salários apresentados pelo Governo não atendem as 
reivindicações mínimas, avaliam os engenheiros agrônomos e médicos veterinários da Epagri e Cidasc

PÁG.  9

Audiência pública sobre PL
1016/15 provoca embate em 
defesa das atribuições 

Os engenheiros agrônomos sócios do Seagro elegeram com 92% dos
votos a chapa “Avançar com Independência”, encabeçada pelo
engenheiro agrônomo Eduardo Piazera, para a gestão 2015-2018. 

A votação, não obrigatória, aconteceu nas 22 urnas instaladas nas
diretorias regionais e na sede do Seagro, em 9 de novembro/15. 

O Seagro e os componentes da diretoria eleita agradecem a ampla 
participação nas urnas que comprovou a confiança da categoria na atual

direção do Sindicato e nas conquistas obtidas nos últimos 
32 anos. A posse será realizada em 10 de dezembro.

Eleita nova diretoria do Seagro 
PÁG.  8

SED Rural SC  debate as 
perspectivas e desafios para a 
agricultura familiar       

Eng. Agr. Eduardo Medeiros Piazera
é eleito presidente do Seagro-SC

CONTINUA NAS PÁGINAS 3 E 4

Seagro rejeita propostas de PCCS 
e inicia campanha na mídia

CONHEÇA NAS PÁGINAS 5,6,7 E 8 OS MEMBROS DA NOVA DIRETORIA E SUAS PROPOSTAS DE TRABALHO

ELEIÇÕES SEAGRO-SC
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Cadê a nossa carreira??
nos de luta e de negociação para garantir em
2015 uma cláusula no nosso Acordo Coletivo
com as empresas públicas da agricultura que ga-
rante a implantação de um novo Plano de Cargos
e Salários que considere cargos e salários por

área de atuação, no início de 2016. Meses de conversas
informais do Seagro em 2015 com dirigentes das em-
presas e com os assessores do Governo buscando mos-
trar o que as empresas e a categoria precisam. E o que
vemos? Uma proposta apresentada de PCCS (Plano de
Carreira, Cargos e Salários) incompleta (sem os anexos),
sem carreira e sem um conjunto de avanços mínimos
para que os profissionais das áreas fim da Epagri e
Cidasc (pesquisa agropecuária, extensão rural e defesa
sanitária animal e vegetal) sejam estimulados a se aper-
feiçoar ou até mesmo a permanecer nas empresas. 

Inconformada com a proposta do Governo, a cate-
goria deliberou, inicialmente através do Conselho De -
liberativo, manifestar sua posição contrária à proposta
nos termos apresentados. Agora, com expressiva parti-
cipação de engenheiros agrônomos e médicos veteriná-
rios, as primeiras assembleias macrorregionais estão
reafirmando essa posição. O Seagro espera que o Go ver -
no do Estado tenha o mínimo de sensibilidade e não
coloque em risco o padrão tecnológico reconhecido no
Balanço Social da Epagri e nem o status sanitário ani-
mal e vegetal garantido pela Cidasc, o que permite ao
agronegócio catarinense ser responsável por mais de
30% do PIB catarinense.

Enquanto isso, o Seagro passa por mais um impor-
tante momento de renovação e consolidação do traba-
lho realizado por diversas gestões. Com o registro de
uma única chapa, prevaleceram os interesses coletivos
e o reconhecimento de que estamos no caminho certo,
embora possamos e devemos aperfeiçoar nossa atuação.
A condução do atual vice Eduardo Piazera para a presi-
dência do Seagro, juntamente com uma composição re-
novada da nova Diretoria do Seagro, proporciona para a
categoria a tranquilidade de perspectivas de uma exce-
lente gestão, dando sequência ao trabalho da atual ges-
tão.

AA
EDITORIAL

A diretoria e associados do Sea gro
lamentam o falecimento dos enge-
nheiros agrônomos e sócios do Sin di -
cato, Almeri Piazza Pontel, ocorrido
em 22 de setembro/15, e Renato
Paulo Heyse, em 10 de outubro/15. 

Almeri tinha 43 anos, era casado,
pai de um filho e trabalhava na Epa -
gri em Santiago do Sul.

Heyse era aposentado pela Epagri,
onde atuou como extensionista, coor-
denador estadual e chefe de gabinete da Acaresc.

Aos familiares e amigos, nossas condolências.

Nota de Pesar

Almeri Piazza Pontel

Confraternização com a nova turma de
pesquisadores contratados pela Epagri

O presidente do Seagro Vlademir Gazoni, o vice-presidente Eduardo
Piazera, o diretor tesoureiro Léo Teobaldo Kroth e o diretor de comu-
nicação e imprensa Jorge Dotti Cesa, participaram de um encontro
com os 14 engenheiros agrônomos contratados da Epagri, durante o
pré-serviço realizado entre 20 de agosto/15.

O objetivo foi expor aos profissionais a estrutura do Sindicato, li-
nhas de atuação e as conquistas de seus 32 anos de histórias e lutas.
Na oportunidade, os diretores convidaram os engenheiros agrônomos
para fazerem parte da trajetória de luta e todos se associaram.

Todos nós sabemos
da responsabilidade que
é produzir alimentos
para suprir a necessida-
de da população. Todo
o processo de produção
é bastante complexo,
desde o planejamento,
da orientação ao prepa-
ro da terra, inspeção
animal, vegetal e ainda
o respeito ao meio am-
biente. Em todas as etapas, o en-
genheiro agrônomo está de envol-
vido, realizando seu serviço, bus-
cando nossa segurança alimentar.

Em 12 de outubro comemora-
mos o Dia do Engenheiro Agrô -
nomo, profissional que planeja,
pesquisa, orienta e fiscaliza a
aplicação de princípios e proces-
sos básicos da produção agrope-
cuária, combinando noções de
biologia, química e física aos es-
tudos específicos sobre o solo,
clima, culturas e rebanhos, bem
como de áreas mais recentes co-
mo biotecnologia e agricultura de
precisão.

A profissão envolve um campo
bem diversificado de conhecimen-
to e permite ao engenheiro agrô-
nomo supervisionar o alimento da
terra às prateleiras do supermer-
cado. As funções são bem diver-
sas: utiliza os conhecimentos para
aumentar a produtividade, cui-
dando do controle de pragas ou
da renovação da terra, estuda e
aplica melhores métodos de adu-
bação, de irrigação, de combate
às pragas, doenças e ervas dani-
nhas na lavoura e ainda opera
ações desde a conservação do so-

lo até a completa ras-
treabilidade da produ-
ção. 

Neste cenário, San -
ta Catarina apresenta
dados interessantes. O
agronegócio, incluída
aí a agricultura familiar,
responde por mais de
30% do PIB catarinen-
se, no entanto, não
vem tendo o apoio de-

vido dos governantes. Existe, por
exemplo, um evidente enfraqueci-
mento do serviço público agrícola
catarinense. Órgãos como a Epagri
e a Cidasc, excelência na pesqui-
sa, na extensão rural e na defesa
sanitária, não têm recebido a
atenção devida do governo do
Estado.  Exemplo disto são a nova
proposta de plano de cargos e sa-
lários da Epagri e Cidasc, a falta
de quadro de pessoal completo
para as empresas realizarem sua
missão, fatores que conjuntamen-
te com outras deficiências estru-
turais podem levar a um apagão
tecnológico nos próximos anos e
retirar de SC o status  sanitário de
excelência que hoje temos, na
produção animal e vegetal, e que
garante mercados de difícil acesso
no mundo todo. 

Neste dia 12 de outubro, Dia
do Engenheiro Agrônomo, nossos
parabéns a todos os colegas das
áreas pública e privada, e que a
data sirva como um alerta para
mais investimentos em ciência e
tecnologia no setor agropecuário.

Eng. Agr. Vlademir Gazoni 
Diretor Presidente do Seagro-SC

Gestão - 20012-2015

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

Um profissional a serviço 
da segurança alimentar

ARTIGO

Eng. Agr. Vlademir Gazoni

20 anos da Uneagro
A diretoria do Seagro parabeniza os 

dirigentes e associados da Uneagro pelos
20 anos de excelentes serviços prestados

para a agricultura catarinense, 
comemorado em 9 de dezembro 
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pós mais de seis anos reivin-
dicando, o Seagro finalmente
conseguiu em cláusula do
ACT uma data para implantar
um novo plano de carreira na

Epagri e na Cidasc. Porém, os PCCS -
Plano de Carreira, Cargos e Salários
apresentados pelo Governo, em 01 de
outubro/15, não valorizam o trabalho
de pesquisa agropecuária, extensão
rural e defesa sanitária agropecuária,
cujos profissionais acumulam perdas
de quase 50% em seus salários. 

Os PCCS foram apresentados sem
os anexos deixando dúvidas sobre
muitos pontos que o Seagro considera
fundamental para que possa avaliar
adequadamente os aspectos contidos
nas propostas. Para tomar uma posi-
ção diante das empresas e conhecer a

posição das bases, o Seagro realizou
reunião extraordinária do Conselho
Deliberativo (CD), em 14 de outu-
bro/15.

No CD, após amplo debate dos prós
e contras, os dirigentes rejeitaram os
PCCS. Também, deliberaram realizar
assembleias macrorregionais em con-
junto com o Simvet, para debater e
analisar com as bases as propostas de
PCCS da Epagri e Cidasc. 

Nas assembleias realizadas entre
26 de outubro a 17 de novembro/15,
cerca de 400 engenheiros agrônomos
e médicos veterinários se manifesta-
ram contra as propostas de PCCS, rea-
firmando a posição do CD. 

A ampla participação demonstrou
o descontentamento da categoria com

a proposta apresentada, que não va-
loriza a carreira dos colegas da pes-
quisa, da extensão rural e defesa sa-
nitária

Nas AGES Macrorregionais foi deli-
berado reforçar na imprensa a impor-
tância do agronegócio e expor para a
sociedade o descaso do Governo com
a agricultura catarinense e com os
profissionais da agropecuária. Assim,
o Seagro e Simvet iniciaram uma cam-
panha na mídia espalhando vários
outdoors e mensagens para rádios e
jornais:

AA
Sem a valorização da carreira, foi deliberado lançar uma campanha na mídia para
alertar a sociedade sobre o descaso com os profissionais e com a agropecuária

As propostas de PCCS foram amplamente debatidas pela diretoria executiva e os diretores regionais na reunião do Conselho Deliberativo do Seagro, realizado em 14 de outubro/15 

Sem o resgate da carreira, PCCS é recusado 
nas assembleias macrorregionais

Em Criciúma, em conjunto com Araranguá e Tubarão (26/10) AGE macrorregional realizada em Florianópolis (27/10) AGE em Lages, em conjunto com São Joaquim (28/10)

Em Chapecó, com Concórdia, São Miguel do Oeste e Xanxerê (03/11)Em Canoinhas, em conjunto com Mafra (04/11) Em Itajaí, com Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinville (05/11)

Em Rio do Sul (10/11) 

PLANO DE CARREIRA

Nas oito assembleias macrorregionais realizadas pelo
Seagro e Simvet, cerca de 400 engenheiros agrônomos e
veterinários recusaram por unanimidade as propostas 

dos PCCS da Epagri e Cidasc.
A iniciativa do Seagro em fazer uma ampla divulgação e
debate das propostas junto às bases, com o apoio da 
assessoria jurídica, foi muito elogiada pelos associados
em diversos depoimentos. A realização das assembleias

também repercutiu na imprensa.

Seagro debate os PCCS em oito assembleias macrorregionais 

Em Campos Novos, com Caçador, Joaçaba, Curitibanos e Videira (17/11) 

“Engenheiros agrônomos, veterinários e demais profissionais responsáveis pela pesquisa,
extensão e defesa agropecuária na Cidasc e Epagri continuam sem valorização e sem carreira
na proposta de PCCS do Governo. A falta de apoio coloca em risco a excelência tecnológica e
sanitária, ameaçando também a segurança alimentar e a economia catarinense. O agronegó-

cio, incluindo a agricultura familiar, é responsável por mais de 30% do PIB do estado.
Com a palavra o Governador Raimundo Colombo.“



om a promessa da construção e implantação
do plano de carreira na Epagri e Cidasc, a di-
retoria do Seagro procurou conhecer o con-
teúdo dos PCCS - Plano de Carreira, Cargos e
Salários, inclusive contratando assessoria de

empresa especializada em PCS. Isso contribuiu para co-
brar avanços de fato no sentido de valorizar a carreira
dos engenheiros agrônomos, garantir a sustentabilida-
de e a continuidade do trabalho desenvolvido pelas
empresas.

Como informações extra-oficiais indicavam que a
proposta em estudo não valorizava a carreira dos pro-
fissionais da área fim, a diretoria executiva do Seagro
convocou o Conselho Deliberativo. Na reunião do CD,
realizada em 11 e 12 de agosto/15, os dirigentes elen-
caram vários pontos que a proposta deveria conter para
ser aprovada, além de apontar estratégias de ações. 

Atendendo deliberação do CD, a diretoria do Seagro
intensificou os contatos e reuniões visando alertar di-
rigentes do setor público, políticos e entidades do
agronegócio catarinense quanto a necessidade de for-
talecer a Secretaria da Agricultura e suas empresas vin-
culadas (Epagri e Cidasc), especialmente sobre a im-

portância da revisão dos PCCS para que acenem clara-
mente uma carreira para os engenheiros agrônomos.

Também foi elaborado um ofício enviado em agos-
to/15, às principais lideranças políticas, empresariais
e dirigentes da agricultura, inclusive para o Governador
Raimundo Colombo. O conteúdo alertava sobre o risco
que corre o status sanitário animal e vegetal de SC pela
falta de profissionais na Cidasc, bem como o risco tec-
nológico pela pouca valorização dos engenheiros agrô-
nomos no Serviço Agrícola Público no estado. 

Esses profissionais acumulam perdas de quase 50%
em seus salários devido ao achatamento salarial e as
atuais distorções contidas nos atuais planos de carrei-
ra. São responsáveis pelo suporte tecnológico da ex-
celência produtiva do agronegócio catarinense, anco-
rado na agricultura familiar, que representa mais de
30% do PIB do estado.

O processo de discussão dos Planos de Carreira
acontece em cumprimento a cláusula 32 do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) assinado pelo Seagro-SC,
em 16 de junho/15. Não fosse isso, o assunto sequer
estaria na ordem do dia. Foram seis anos de muita luta

até chegarmos nesta reta final. Nosso ACT garante que
em janeiro de 2016 seja iniciada a implantação. 

Adesão compulsória
A assessora jurídica do Seagro, advogada Sandra

Marangoni, contestou a obrigatoriedade de adesão do
PCCS e a questão está sendo revista pelo Governo.
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Seagro realiza reuniões sobre o 
fortalecimento das empresas públicas,
PCCS e valorização profissional

Pressão e muita articulação
PLANO DE CARREIRA

Mais de 20 reuniões do Seagro com dirigentes das empresas e Governo buscando
avançar em pontos relevantes para os engenheiros agrônomos da Epagri e Cidasc 

CC

Foram realizados inúmeros encontros
de conversação, entre setembro a novem-
bro, com o secretário da Agricultura Moa -
cir Sopelsa e o diretor secretário adjunto,
engenheiro agrônomo Aírton Spies, além
de reuniões com outras lideranças e inter-
nas da diretoria do Seagro.

A diretoria do Seagro foi recebida na
Assembleia Legis lativa pelo presidente da
Comissão de Agricultura, Deputado Nata -
lino Lázare (PR), em 9 de setembro. O
Deputado mostrou-se bastante preocupa-
do com a atual situação de falta de estru-
tura da Epagri e Cidasc e disse que vai le-

var adiante as reivindicações quanto ao
plano de carreira. No mesmo dia, os diri-
gentes foram recebidos pelo Deputado
José Milton Scheffer (PP), grande parceiro
da categoria.

Em 10 de setembro, foi realizada reu-
nião com a consultora Sinergia Recursos
Humanos para discutir e avaliar aspectos
técnicos das propostas de PCCS. No mesmo
dia, os dirigentes visitaram o presidente
da Cidasc, Enori Barbieri. Além das deman-
das comuns nas duas empresas, foi ressal-
tada a importância de dispor de profissio-
nais com mestrado e doutorado na estru-

tura da empresa e sua respectiva valoriza-
ção no novo PCCS. Também foi realizado
reunião com o diretor da Cidasc, engenhei-
ro agrônomo Alvorí Cantu.

Já em 15 de setembro, a audiência foi
com o presidente da Epagri, Luiz Hess -
mann, quando foi cobrado avanços no

PCCS. 
Na mesma tarde, os diretores do

Seagro, acompanhados pelos dirigentes da
Feagro-SC e do Simvet, estiveram reunidos
com o presidente da Fiesc, Glauco José
Côrte, para solicitar apoio e alertar sobre
a situação das empresas.

CD do Seagro definiu prioridades para aprovar os PCCS, em 11 e 12 de agosto/15
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m 9 de agosto/15, os engenhei ros agrô-
nomos associados do Seagro elegeram a
nova diretoria e xe cu tiva, conselho fis-
cal, diretorias regionais do Sindicato e
representantes junto à Federação (Fisen -

ge). Com 38,6% de participação, a chapa
“Avançar com Inde pen dência” foi eleita com
92% dos votos. 

A votação, não obrigatória, aconteceu nas
22 urnas instaladas nas diretorias regionais e na
sede do Sindicato. Foram 323 votos favoráveis,
13 em branco e 10 nulos. O resultado das elei-
ções foi divulgado em 16 de novembro pelos
membros da Comissão eleitoral do Seagro, en-
genheiros agrônomos José Valdemar Hercílio de
Freitas, Salomão Koerich e Gilberto Gava. A pos-
se será em 10 de dezembro/15.

A chapa única “Avançar com Independência”
liderada pelo atual vice-presidente engenheiro
agrônomo Eduardo Medeiros Piazera, reúne 88
nomes importantes na atuação sindical, jovens
que ingressam no sindicalismo, além de bater
recorde na participação feminina, com 18 en-
genheiras agrônomas.

A atual diretoria do Seagro tem certeza de
que os componentes da nova diretoria vão zelar
pela autonomia e a independência do Sindicato,
sempre respeitando as preferências ideológicas
e político-partidárias de cada associado.
“Piazera possui competência e perfil sindical e
vai, junto com a nova diretoria, conduzir o
Seagro na constante busca da valorização pro-
fissional”, destaca o presidente do Seagro, en-
genheiro agrônomo Vlademir Gazoni.

Segundo Gazoni, a trajetória do Piazera na
área sindical e classista é referência. Atuou co-
mo diretor regional de Rio do Sul, diretor secre-
tário e vice-presidente do Seagro, além de in-
tensa participação na diretoria executiva da
Fisenge e como conselheiro e diretor financeiro
do Crea-SC. Tem acompanhado as negociações
salariais e participado ativamente na luta por
um plano de carreira nas empresas públicas.
Agora vai deixar sua contribuição como presi-
dente.

Gazoni não concorreu à reeleição porque de-
fende a renovação periódica de lideranças nas
entidades de classe. Aposentado pela Epagri,
Gazoni deixa o cargo de presidente, mas faz par-
te do Conselho Fiscal na nova diretoria. 

Renovação é essencial
Um dos grandes desafios do sindicalismo é

atrair jovens profissionais dispostos a doarem o
seu tempo para defender os interes ses da cate-
goria e da agropecuária catarinense. E o Seagro
tem como prioridade buscar incentivar e atrair
os jovens para atuar junto ao Sindicato e garan-
tir lideranças para gestões futuras. O resultado
é uma nova diretoria composta com 20% de no-
vos nomes que ingressam no sindicalismo.

O Seagro também vem estimulando há vários
anos a par ticipação das mulheres, tanto no
Seagro como em outras entidades da agronomia.
“Com isso, várias lideranças importantes estão
se desenvolvendo e trazendo relevantes contri-
buições nas lutas e atividades do Sindicato,” co-
memora Gazoni. 

EE

Nova diretoria do Seagro é eleita com 92% dos votos 
Encabeçada pelo atual vice-presidente do Seagro, Eduardo Piazera, 
a chapa “Avançar com Independência” foi eleita para dirigir

o Sindicato na gestão 2015-2018
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Liderada peloco lega Piaze -
ra, a chapa é bas-
tante renova da e
com muito boa
participação de
colegas engenhei -
ras agrônomas.
Uma direto    ria
com experiê ncia e
juventude para
um novo tem po
na história do Seagro-SC.  
Considero nosso presidente eleito a

pessoa mais qualificada para assumir nos-
so Sindicato. Tem experi ência como diretor
regional, estadual e até nacional. Na minha
gestão ocupou a vice-presidência com
competência e desenvoltura, por isso, não
tive dúvidas em apoiar seu nome para mi -
nha sucessão. Acredito que Piazera será
um grande presidente para o Seagro-SC.

Eng. Agr. Vlademir Gazoni
Presidente do Seagro 

2012 -2015

Não apenas co -mo ex-presi-
dente, mas como
sócio fundador do
Seagro, tenho ab-
soluta certeza que
a diretoria eleita
representa mais
um significativo
avanço na luta
constante pelos
nossos direitos
trabalhistas e pela
valorização profissional dos engenheiros a-
grônomos das áreas pública e privada.
O nome do Piazera, junto com tantos

outros, representa uma renovação substan-
cial na gestão do Seagro. Por outro lado fica
claro na composição da chapa uma total in-
dependência, tendo como único compro-
misso a própria categoria.
Não tenho dúvidas que a nova diretoria

vai poder cumprir a proposta do nome da
chapa “Avançar com Independência”.

Eng. Agr. Jorge Dotti Cesa
Ex-Presidente do Seagro 
2006-2009 / 2009-2012

Falar sobre acompetência
dos integrantes da
chapa eleita é
chover no molha -
do. Alguns pos-
suem larga ex -
periência e his tó -
rico de serviços
pres ta dos ao Sin -
dica to. Outros,
não tão experien -
tes, trazem a garra
da juventude e logo estarão se aprimorando
para conduzir o Seagro no futuro. 
Outro aspecto importante é a represen-

tatividade feminina. Nossas escolas de a-
gronomia que eram eminentemente mas-
culinas, hoje estão se tornando igualitárias
quanto sua composição. O Seagro deve es-
tar atento a essa tendência e certamente
está. Comparando com diretorias passa -
das, possui o maior percentual de inte-
grantes de engenheiras agrônomas.

Eng. Agr. José Salomão Koerich
Ex-Presidente do Seagro 

2004-2006 

OSeagro tem u-ma linda his -
tória de mais de 30
anos, marcada por
uma atuação com
inde  pen dên cia, au-
tonomia, profissi o -
nalismo, mo   bi li za -
ção da categoria,
muito trabalho, lu-
tas, desafios e im-
portantes resulta-
dos
Piazera se preparou para assumir a

presidência. Possui larga experiência e co -
nhece profundamente o Sindicato, além de
ter companheiros com comprovada idonei-
dade, postura profissional, valores e ética
irretocáveis. Linha que sempre tem marca-
do a história da entidade  
Tenho certeza absoluta, que estaremos

muito bem representados e que nos propor-
cionará a segurança e a tranquilidade que a
categoria deseja.

Eng. Agr. Raul Zucatto. 
Ex-Presidente do Seagro 

1994-1997 / 1997-2000 e 2000-2003

EX-PRESIDENTES APOIAM A NOVA DIRETORIA DO SEAGRO

SEAGRO-SC

Comissão Eleitoral formada pelos engenheiros agrônomos José Valdemar Hercílio de
Freitas, Salomão Koerich e Gilberto Gava na apuração dos votos, acompanhados pelo
atual presidente do Seagro, Vlademir Gazoni, e o presidente eleito, Eduardo Piazera

Votação transcorreu tranquilamente em todo o Estado

Reunião do CD, AGO e 
posse da nova diretoria

O Seagro realiza a última reunião do Conselho Deliberativo
da atual gestão e Assembleia Geral Ordinária em 10 e 11 de
dezembro/15, no Hotel Cambirela, em Florianópolis. 

No CD, serão avaliadas as atividades realizadas em 2015,
encaminhamentos sobre os Planos de Carreiras, Cargos e
Salários da Epagri e Cidasc, entre outros assuntos relevantes.
Na ocasião, os dirigentes poderão apresentar sugestões para a
nova diretoria.

Na noite do dia 10, todos participarão da cerimônia de pos-
se e jantar de confraternização dos dirigentes da atual e nova
gestão, além de lideranças convidadas. 
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Diretor Vice-Presidente do Seagro, Diretor Financeiro da Fisenge
(Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros) e Conselheiro
do Crea-SC. Engenheiro Agrônomo e mestre em Agroecossistemas.
Formado pela UFRGS, ingressou na Epagri em 1989 como Extension-
ista Rural e atuou em escritórios municipais junto a equipe técnica em
Rio do Sul. Foi coordenador regional, gerente regional do projeto Mi-
crobacias 1 em Rio do Sul, gestor estadual do Programa Produção
Vegetal e coordenador estadual do Programa Recursos Florestais. 
Foi eleito pelos funcionários Diretor de Desenvolvimento Institu-

cional a Epagri de 2011 a 2013. Foi 2º secretário da Faper (Federação
das Associações Regionais dos Funcionários da Epagri) e presidente
da Associação de Funcionários da Epagri de Rio do Sul. Desempenhou
diversas funções junto ao Seagro, foi coordenador regional da antiga
Intersindical da Agricultura (Intersa). Foi Conselheiro e Diretor Finan-
ceiro do Crea-SC. 

Eduardo Medeiros PIAZERA
Diretor Presidente dfivo junto a Fisenge

LÉO Teobaldo Kroth
Diretor Vice-Presidente

Graduado pela UFSC-1990 e mestre em Ex-
tensão Rural e Desenvolvimento pela UFSM -
2012. Foi Secretário Executivo Regional do
Programa SC Rural e Coordenador de ATER na
Região de Chapecó e Extensionista em Gua -
tambu. Foi Secretário de Agricultura em Gaspar
e em Rio do Campo. Atualmente é Coordenador
de Programas na Gerência de Extensão Rural e
Pesqueira da Epagri. Foi Diretor Regional Adjunto
do Seagro em Chapecó e Presidente da
Afec/Chapecó.

Natural de Braço do Norte, é graduado na
UFSC-2004 e possui pós-graduação em
Proteção de Plantas pela Universidade Federal de
Viçosa. É agricultor e trabalhou durante seis anos
na Área Florestal em SC. Desde 2010, atua co-
mo Fiscal Estadual Agropecuário na Cidasc e é
responsável por Agrotóxicos na Gerência de
Fiscalização de Insumos Agrícolas na Empresa.
É Diretor Secretário Adjunto do Seagro, Conse -
lheiro Suplente junto ao Crea-SC e membro do
Conse lho Fiscal da Afea-SC.

Graduado pela PUC/RS-1986, com mestrado na
UFSM-2000. Trabalha na Epagri desde 1990,
onde atuou em Santa Cecília, Caçador e Tubarão.
Atualmente é Coordenador Estadual de Extensão
em Olericultura, lotado na Gerência de Extensão
Rural e Pesqueira em Florianópolis. Também é
sócio da Flora Empreendimentos Florestais. No
Seagro, foi Conselheiro Suplente junto ao Crea,
Diretor Regional em Tubarão por três gestões e
Diretor de Comunicação e Imprensa. Atualmente
é suplente da diretoria executiva.

Graduado pela UFSC-1988, com mestrado
em Agroecossistemas - UFSC-1997 e doutorado
em Engenharia de Produção na Escola Politéc-
nica da USP-2013. É funcionário da Epagri desde
1978. Analista de Pesquisa e Extensão na Epa-
gri/Cepa. Extensionista Rural de 1989 a 2009 nas
regiões de Rio do Sul e Florianópolis. Atuou como
Gerente Estadual Técnico e de Planejamento. Foi
Diretor Regional de Florianópolis e cumpre atual-
mente a terceira gestão como Diretor Financeiro
do Seagro.

CÉLIO Haverroth
Diretor Secretário 

MATHEUS Mazon Fraga 
Diretor Secretário Adjunto

PAULO FRANCISCO DA SILVA
Diretor Financeiro

Os engenheiros agrônomos sócios do Seagro elegeram com 92% dos votos a chapa “Avançar com Independência”, 
encabeçada pelo engenheiro agrônomo Eduardo Piazera, para a gestão 2015-2018. Mesmo sendo chapa única, 352 dos profissionais 

aptos a votar compareceram nas 22 urnas instaladas nas diretorias regionais e na sede do Seagro, em 9 de novembro/15. 

O Seagro e os componentes da diretoria eleita agradecem a ampla participação nas urnas que comprovou a confiança da categoria na
atual direção do Sindicato e nas conquistas obtidas nos últimos 32 anos. A posse será realizada em 10 de dezembro/15.

Engenheiros agrônomos comprometidos na luta dos 
interesses da categoria e da agropecuária catarinense

DIRETOR REGIONAL: SÉRGIO OMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR REGIONAL ADJ.:WALTER FERREIRA BECKER
DIR. SECRETÁRIO REGIONAL: ANDERSON LUIZ FELTRIN

CAÇADOR

DIRETOR REGIONAL: HUMBERTO BICCA NETO            
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: EVANDRO SPAGNOLLO
DIRETOR SECRETÁRIO REG.: CLAUDINEY F. TURMINA

CHAPECÓ

DIRETOR REGIONAL: JOÃO VINICIUS EHARA
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: FERNANDO JOSÉ FÉLIX
DIRETORA SECRETÁRIA REG.: ADRIANA FRANCISCO

CURITIBANOS

DIRETOR REGIONAL: HECTOR SILVIO HAVERROTH
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: MARCELO DE TOFOL
DIRETORA SECRETÁRIA REG.: TATIANE CARINE DA SILVA

JARAGUÁ DO SUL

DIRETOR REGIONAL: WALDIR VITALIS
DIRETOR REGIONAL ADJ.: ANTÔNIO RODOLFO PROBST
DIRª SECRETÁRIA REG.: DANIELLE O. DANIELEWSKI

BLUMENAU

DIRETORA REGIONAL: GLAURA MENDES PERUFO
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: MARLON DUTRA
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: DANIEL DALGALLO

CANOINHAS

DIRETORA REGIONAL: LUCIA DE L. CIMOLIN DA SILVA
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: ROBSON COSTA
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: FABIANO ALBERTON

CRICIÚMA

DIRETOR REGIONAL: JORGE LUIZ TAGLIARI
DIRETORA REGIONAL ADJUNTA: FABIANA ALEXANDRE
DIRETOR SECRETÁRIO REG.: RAFAEL RICARDO CANTU

ITAJAÍ

DIRETOR REGIONAL: HOMERO ROCK BOSCH JR.
DIR. REG. ADJUNTO: THIAGO MATUJACKI KOSCREVIC
DIRª SECRETÁRIA REG.: LUCIANA FERRO SCHNEIDER

ARARANGUÁ

DIRETOR REGIONAL: EDUARDO BRIESE NEUJHAR
DIR. REGIONAL ADJUNTO: MARCELO LUIZ CAPELARI
DIR. SECRETÁRIO REGIONAL: EVANDRO JOSÉ GONÇALVES

CAMPOS NOVOS

DIRETOR REGIONAL: ZEMIRO MASSOTTI
DIRETOR REG. ADJUNTO: ANASTÁCIO C. DE MATOS
DIRª SECRETÁRIA REG: SIMONI PAULA RITTER CALVI

CONCÓRDIA

DIRETOR REGIONAL: MARCELO ZANELLA
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: FLÁVIO SCHLEMPER
DIRETOR SECRETÁRIO REG.: CLÓVIS A. TEIXEIRA PAES

FLORIANÓPOLIS

REPRESENTANTES DAS 22 DIRETORIAS REGIONAIS DO SEAGRO

ELEIÇÕES SEAGRO-SC 
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Graduado pela PUC/RS-1986, com mestrado na
UFSM-2000. Trabalha na Epagri desde 1990,
onde atuou em Santa Cecília, Caçador e Tubarão.
Atualmente é Coordenador Estadual de Extensão
em Olericultura, lotado na Gerência de Extensão
Rural e Pesqueira em Florianópolis. Também é
sócio da Flora Empreendimentos Florestais. No
Seagro, foi Conselheiro Suplente junto ao Crea,
Diretor Regional em Tubarão por três gestões e
Diretor de Comunicação e Imprensa. Atualmente
é suplente da diretoria executiva.

Possui graduação pela UFSC-1986, mes -
trado em Agroecossistemas pela UFSC-1998
e doutorado em Desenvolvimento Rural pela
UFRS-2009. Pesquisador da Epagri, desde
1989. Tem experiência na área de extensão
rural, economia e administração rural, desen-
volvimento rural, sociologia rural e agronegó-
cio do leite. Foi Conselheiro Suplente do
Crea-SC. No Seagro foi Diretor Regional em
Chapecó em duas gestões e, atualmente, é Di-
retor Secretário Regional em Florianópolis.

SUPLENTES DA
DIRETORIA EXECUTIVA

PAULO FRANCISCO DA SILVA
Diretor Financeiro

MÁRCIO Antonio de Mello
Diretor Financeiro Adjunto 

JORGE DOTTI Cesa 
Diretor de Comunicação e Imprensa

ADRIANA Andrea Padilha
Diretora de Form. Sind. e Aperf. Profissional

Saymon A. Dela
Bruna Zeferino

Wilian da
Silva Ricce

José Márcio
Lehmann

Nilton Nunes
de Jesus

Paulo Roberto
Ghislandi

Anderson Luiz
Kangerski

Maria Luiza
Guizzardi Carlesso

Gilberto 
Neppel

Os engenheiros agrônomos sócios do Seagro elegeram com 92% dos votos a chapa “Avançar com Independência”, 
encabeçada pelo engenheiro agrônomo Eduardo Piazera, para a gestão 2015-2018. Mesmo sendo chapa única, 352 dos profissionais 

aptos a votar compareceram nas 22 urnas instaladas nas diretorias regionais e na sede do Seagro, em 9 de novembro/15. 

O Seagro e os componentes da diretoria eleita agradecem a ampla participação nas urnas que comprovou a confiança da categoria na
atual direção do Sindicato e nas conquistas obtidas nos últimos 32 anos. A posse será realizada em 10 de dezembro/15.

Engenheiros agrônomos comprometidos na luta dos 
interesses da categoria e da agropecuária catarinense

DIRETORA REGIONAL: ANA PAULA SCHLICHTING
DIRETOR REGIONAL ADJ.: VINICIUS MORALES PORTO
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: RAUL CERQUEIRA

LAGES

DIRETOR REGIONAL: MARLON FRANCISCO COUTO
DIRETOR REGIONAL ADJ.: CHARLES AROLDO GRUDTNER
DIRETORA SECRETÁRIA REG.: MARLISE NARA CIOTTA

SÃO JOAQUIM

DIRETORA REGIONAL: ROSANA KOKUSZKA
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: NELSON PIROLLI
DIRETOR. SEC. REG.: ALEXANDRE C. MENEZES NETTO

VIDEIRA

                       ROSILDA HELENA FELTRIN
SUPLENTES: PAULO PRIMO BERTOLETTI
                    JOÃO AMÉRICO WORDELL FILHO

CONSELHO FISCAL

DIRETOR REGIONAL: MARCELO JACOBY
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: MARCELINO HURMUS
DIR. SEC. REG.: RODRIGO SIMÕES DO E. SANTO

JOINVILLE

DIR. REGIONAL: FRANCISCO O. GERVINI. M. JUNIOR
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: RICARDO VENCATO
DIRª SECRETÁRIA REG.: LELIANI VALÉRIA DE SOUZA

RIO DO SUL

DIRETOR REGIONAL: SEBASTIÃO G. PAGANI VIEIRA
DIRETOR REG. ADJ.: JOÃO PAULO DORNELES RECH
DIRETOR SECRETÁRIO REG.: RENAN H. FERNANDES

TUBARÃO

                   VLADEMIR GAZONI
EFETIVOS:   ROBERTO ABATI

HUGO JOSÉ HERMES

CONSELHO FISCAL

DIRETOR REGIONAL: MAYKOL OURIQUES
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO: DARCI SEVERINO GALIO
DIRª. SECRETÁRIA REG.: JAMILE AMARAL OURIQUES

JOAÇABA

DIRETOR REGIONAL: ROGÉRIO PIETRZACKA
DIR. REGIONAL ADJ.: THIAGO ROMANHOLI SANTIAGO
DIRª. SECRETÁRIA REGIONAL: BRUNA PARENTE PORTO

MAFRA

DIRETOR REGIONAL: ELVYS TAFFAREL
DIRETOR REG. ADJUNTO: GILMAR FRANCISCO PARTIKA
DIRETORA SECRETÁRIA REGIONAL: MARCOLINA DUARTE

SÃO MIGUEL DO OESTE

DIRETOR REGIONAL: MARCELO HENRIQUE BASSANI
DIR. REG. ADJUNTO: MARCIO ANDREI C. NIEDERAUER
DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL: JULIANO TONIAL

XANXERÊ

REPRESENTANTES DAS 22 DIRETORIAS REGIONAIS DO SEAGRO

Graduado pela UFRGS/1980, com espe ciali -
zação em Cooperativismo e Adminis tração. Foi
Ex ten   sionista, Coordenador Reg. de Fru ti cul  tu ra,
A gente Técnico de Desenv. e Se cre tá rio Re  g. do
Microbacias 2 da Epagri em São Joa quim. Foi
ainda do Dept. Técnico e Vice-Pre sidente da Coo -
perserra/São Joaquim. No Crea foi Con s  e lhei ro
suplente por três ges tões. É só cio-fun dador do
Seagro, foi Diretor Re gional por quatro gestões e
dois mandatos como Pre sidente do Seagro.
Atual mente é Diretor de Comu ni ca ção e Im pren -
 sa e Conselheiro junto ao Crea-SC. 

Possui graduação pela UFSC, atuou no
Projeto Microbacias 2 em Coronel Freitas/SC.
Ingressou na Epagri em 2006, como Ex ten si -
onista em Quilombo. Foi Agente Técnica de ATER
e Secretária Executiva Regional do Mi crobacias
2 em São Lourenço do Oeste. É líder do Pro gra -
ma Gestão Social do Ambiente na Epagri e rep-
resentante do Programa de Oleri cultura no Litoral
Norte. Atualmente é Diretora Secretária Regional
do Seagro em Blumenau, suplente do Seagro no
Coletivo de Mulheres da Fisenge e Conselheira
Suplente do Seagro junto ao Crea-SC.
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CDar prosseguimento e aperfeiçoar o trabalho
desenvolvido pela atual Diretoria de forma par-
ticipativa, independente e transparente;

CElaborar o Planejamento da, estabelecendo
as principais diretrizes para as ações do Seagro; 

CRealizar as campanhas salariais nas empresas
públicas, privadas, cooperativas e Crea-SC;

CAproximar o Sindicato da sua base, intensi -
ficando a presença da diretoria executiva junto
às diretorias regionais e com os associados,
através de assembleias macrorregionais e par-
ticipar no mínimo de um evento em cada re-
gional;

CRealizar um programa de capacitação com o
objetivo de formar e preparar novas lideranças;

CDesenvolver as ações necessárias para fazer
cum prir os objetivos, competências e deveres
estabelecidos no Estatuto Social, buscando a
conquista de melhores condições de vida e de
trabalho para o conjunto da categoria;

CBuscar uma ação integrada e permanente
com as entidades representativas dos agricul-
tores, com os dirigentes de empresas públicas
e privadas do setor agrícola, bem como com a
Comissão de Agricultura da Alesc e outras in-
stâncias, para definir estratégias, ações e
políticas públicas para o fortalecimento do
setor rural catarinense;

CContinuar lutando pelo fortalecimento do sis-
tema de pesquisa agropecuária, extensão rural,
defesa sanitária e demais serviços públicos;

CAvançar ainda mais nas ações em defesa do
cumprimento do Salário Mínimo Profissional
(Lei 4950-A), inclusive em articulação com o
Crea-SC;

CAtuar na busca da valorização profissional e
salarial dos colegas que atuam nas prefeituras;

CParticipar em 2017 da organização do Con-
gresso Estadual de Engenheiros Agrôno mos, em
conjunto com a Uneagro, Feagro- SC e associ-
ações regio nais;
CDesencadear em conjunto com a Feagro-SC e
associações regionais, Uneagro, Fisenge e Con-
fea/Crea, estratégias de valorização do trabalho
do en   genheiro agrônomo das pre fei -
turas, cooperativas, 

órgãos públicos da administração direta, em-
presas privadas, instituições de ensino e do
profissional autônomo;

CBuscar recursos financeiros junto ao PEC/
Crea-SC (Programa de Educação Continuada) e
outras entidades para realizar cursos e eventos
de capacitação e aperfeiçoamento profissional,
associativo e sindical;

CEstimular a realização e participar ativamen -
te de encontros, fóruns, seminários, congressos
e eventos afins nos âmbitos regional, estadual
e nacional, que visem à valorização profissio -
nal, a integração da categoria, o for talecimento
da agropecuária, o desenvolvimento do meio
rural e urbano e o bem estar da sociedade;

CArticular e participar de ações conjuntas com
o Confea/Crea-SC, com a Fisenge e com demais
entidades representativas da categoria, entre
elas a Confaeab, Feagro e associações regionais
de engenheiros agrônomos e a Uneagro, além
de outros sindicatos e entidades do setor, na
busca do reconhecimento e valorização do en-
genheiro agrônomo;

CEstimular e valorizar a participação dos en-
genheiros agrônomos representantes do Seagro
como Conse lheiros junto ao Crea-SC;

CIncentivar a continuidade de participação no
Seagro dos colegas aposentados, em atividade
ou não, principalmente em ações de capaci-
tação e assessoramento;

CAproximar o Seagro dos futuros profissionais
e das faculdades de Agronomia, ampliando o
número de “Associados Júnior”, para estu-
dantes do último ano;

CDar mais condições e estímulos para que as
diretorias regionais possam exercer com maior
eficácia suas funções estatutárias junto aos as-
sociados, em especial as de mobilizar, organi-
zar, informar e executar as ações definidas pela
diretoria executiva e conselho deliberativo;

CEstimular a participação dos associados em
eventos da Agronomia, com objetivo de apro -
ximar a base das atuais discussões importantes
para a categoria;

CEstimular a participação das en-
genheiras a grô nomas no Sindicato;

CParticipar de campanhas, eventos
e manifestações em favor dos assun-
tos pertinentes à categoria, inse rin -
do o Sindicato nas discussões da

so ciedade;

CCombater qualquer tipo de assédio so -
frido pelo trabalhador no âmbito de seu

local de trabalho, com campanhas de esclare -
cimento e divulgação, bem como dar suporte
nessas questões através da assessoria jurídica;

CAprimorar os canais de comunicação entre
associados e diretoria executiva, permitindo,
assim, que todos possam estar informados e
engajados nas ações do Seagro;

CDivulgar o trabalho realizado pelos enge nhei -
ros agrônomos em Santa Catarina, reforçando
a importância de nossa categoria para o desen-
volvimento do estado;

CDefender nossas atribuições, assim como a
qualidade do ensino nas universidades, no âm-
bito do Crea-SC, para que a categoria seja sem-
pre re co nhecida pela qualidade dos serviços
oferecidos à sociedade.

Compromisso de avançar e fazer mais e 
melhor para os engenheiros agrônomos
Principais propostas de trabalho da chapa “Avançar com Independência”

SED Rural SC debate as 
perspectivas e desafios 
Seagro e Feagro-SC apoiam o evento

De 25 a 27 de novembro/15, a Fetaesc rea-
liza em sua sede em São José, o SED Rural SC -
Seminário Estadual de De senvolvimento Rural,
com o tema central “Perspectivas e Desafios”.
São aguardados cerca de 400 profissionais do
setor agrícola de todo o Brasil, além de inúme-
ros visitantes que estarão visitando a feira pa-
ralela ao evento, que será montado na parte ex-
terna da entidade, cuja expectativa é de 23 expositores.

O Seminário vai debater as perspectivas e os desafios para a agri-
cultura familiar no estado, a atuação dos profissionais e das institui-
ções ligadas à produção de alimentos e a sustentabilidade, com re-
flexões ligadas a extração de recursos naturais, de solo, legislação
ambiental e o uso de novas e modernas tecnologias. 

O evento é uma promoção da Fetaesc com o apoio técnico e cien-
tífico de entidades de classes ligadas a produção agrícola, como o
Seagro, Feagro-SC, Acesa, Casan, Acef, Unitagri, Uneagro, UFSC,
Ocesc, Crea-SC, Mapa, Epagri, Cidasc, Senar, Afulra, ACE, Celesc,
Governo SC, Alesc, entre outras. Informações no www.sedrural.com/

Reunião técnica da comissão organizadora do SED Rural

Seagro envia manifesto para a
audiência sobre defesa agropecuária

O engenheiro agrônomo Günther Halmann entregou um ofício do
Seagro para o senador Dário Berger (PMDB-SC) na Audiência Pública
da Comis são de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado, em
13 de novembro/15. O debate sobre defesa agropecuária realizado
em Chapecó, presidido pela senadora Ana Amélia (PP-RS), foi soli-
citado porn Berger. O vice-presidente Eduardo Piazera representou o
Seagro no evento.

No ofício, o Seagro manifesta seu integral apoio ao documento
“Número de Engenheiros Agrônomos na Cidasc: preocupações, riscos
e sugestões para a Defesa Agropecuária no Estado de Santa Catarina”
divulgado pela Associação dos Fiscais Estaduais Agropecuários de SC
(Afeasc) e da Associação dos Engenheiros Agrônomos de SC (Aeasc),
aonde alertam sobre os riscos da sanidade vegetal e animal em SC
pela falta de profissionais engenheiros agrônomos e veterinários, bem
como pela falta de valorização dessa atividade de fiscalização na pro-
posta de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) apresentado pelo
Governo para a Cidasc. Também reivindica a realização de concurso
público e contratação urgente de engenheiros agrônomos para re-
composição dos quadros da Cidasc, além da alteração da proposta de
plano de carreira (PCCS) para a Cidasc e Epagri.

Chapecó foi escolhida para sediar a audiência por ser considerada
a capital da agroindústria. O auditório estava lotado de parlamenta-
res, dirigentes de órgãos estaduais e representantes de toda a cadeia
do agronegócio catarinense.

ELEIÇÕES SEAGRO-SC 



A audiência pública sobre o Projeto
de Lei nº 1016/2015 realizada na
Comissão de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento Rural (Capadr) da Câmara
de deputados em Brasília, terminou com
divergências de opiniões sobre o PL entre
os representantes da zootecnia, medicina
veterinária e engenharia agronômica.
Foram quase três horas de embate em
defesa das atribuições agronômicas e ve-
terinárias, em 22 de outubro/15. 

O encontro foi proposto pelo deputa-
do Alberto Fraga (DEM/DF), para que fos-
se explicado com mais detalhes o que
efetivamente se pretende com o projeto.

Representando a Agronomia, o con-
selheiro do Confea, José Geraldo de
Vasconcelos Baracuhi, assessorado pelo
coordenador nacional da CCeagro, Kleber
Santos, e o representante da Confaeab,

Emílio Elias Mouchrek Filho. Segundo
Baracuhi, há mercado de trabalho para
todos. Ele defendeu que para a continui-
dade do crescimento da agropecuária
brasileira é preciso que essas três áreas
trabalhem juntas. “É o mercado quem de-
ve dizer quem tem competência para
atuar nas atividades das três profissões”,
afirmou Baracuhy.

Buscou-se esclarecer que a fragmen-
tação do ensino e das atribuições, além
de prejudicar a formação interdisciplinar
e holística da agronomia, afeta também
a atuação profissional junto aos agricul-
tores e agricultoras. A partir do momento
em que esse PL for aprovado, o profis-
sional de agronomia ficará mais restrito
ainda à área da fitotecnia e, como se sa-
be, uma unidade de produção rural não
é composta apenas por plantas, mas pe-

las relações que existem entre diversos
fatores, sujeitos, plantas e animais que
compõe um agroecossistema.

Com a audiência, a Capadr deve emi-
tir, em breve, um documento onde ma-
nifestará sua opinião sobre o PL.
Dependendo das próximas negociações,
o projeto pode seguir para votação dos
deputados.

O PL 1016/15, da deputada Júlia
Marinho (PSC-PA), que proíbe agrônomos
e veterinários de exercer a profissão de
zootecnista tramita na Câmara dos
Deputados. A proposta revoga artigo da
lei que regulamenta a profissão
(5.550/68) para impedir que futuros
agrônomos e veterinários possam exercer
a profissão. Quem já é formado em algu-
ma dessas duas áreas, até o projeto se

tornar lei, poderá continuar atuando co-
mo zootecnista.

Assine a Petição pública on line no
http://www.peticaopublica.com.br/pvie
w.aspx?pi=BR82803 

erca de dois mil profissionais e
acadêmicos prestigiaram o 24º
CBA - Congresso Brasileiro de
Agronomia realizado de 4 a 7
de agosto/15, em Foz do

Iguaçu/PR. Promovido pela Confaeab e
Federação dos Engenheiros Agrônomos
do PR, teve como evento complementar
o II Encontro Nacional de Agronomia,
promovido pelo Confea.

O evento trouxe importantes temas
para o debate sobre projetos integrados
e sustentabilidade, inovações biotecno-
lógicas, formação do engenheiro agrôno-
mo e as reivindicações da categoria, as
perspectivas da engenharia agronômica
no Brasil e aspectos legais na emissão
do receituário agronômico, além de ou-
tros temas atuais do segmento.

Um dos temas bastante discutido foi
o ensino da agronomia e a formação pro-
fissional frente aos desafios da atualida-
de. Segundo o diretor de comunicação e
imprensa do Seagro, engenheiro agrôno-
mo Jorge Dotti Cesa, ficou mais uma vez
evidente a preocupação com a criação
crescente de novos cursos de agronomia
sem as mínimas condições de formar
profissionais preparados para o mercado
de trabalho. “Ficou claro também a po-
sição da grande maioria contrária a pos-
sibilidade de criação de cursos de A -
gronomia com base predominante no
Ensino a Distância (EAD). O EAD deve ser
no nosso caso uma ferramenta comple-
mentar ao ensino mínimo de 3.600 pre-

senciais”, ressaltou.
Outra questão que permeou o debate

foi o uso de agrotóxicos. Tanto pales-
trantes, como debatedores e a grande
maioria da Plenária foram unânimes em
manifestar preocupação com o crescente
uso indevido de agrotóxicos, com sérios
danos ao ambiente e a saúde do consu-
midor.

Além de frear de forma racional a
enorme pressão das multinacionais, uma
mudança neste cenário passa por uma
mudança na postura do setor com refe-
rência ao processo de prescrição e co-
mercialização desses agrotóxicos, reto-
mando o objetivo inicial do Receituário
Agronômico, com a categoria assumindo
novamente seu papel de protagonista na
área. Em relação a isso também é neces-
sário um grande movimento social e po-
lítico para que a legislação seja modifi-
cada, evitando que técnicos de nível mé-
dio continuem prescrevendo agrotóxicos,
colocando em risco ainda maior toda a
sociedade. Em outro painel, a satisfação
de saber que estudos já mostram que em
poucas décadas poderemos não mais ne-
cessitar de agrotóxicos para produzir,
sendo substituídos por novos processos
de indução fisiológicos e similares, além
é claro do aumento da fatia do que hoje
chamamos de produção orgânica.

O deputado federal, engenheiro agrô-
nomo Valdir Colatto (PMDB/SC), coman-
dou o debate sobre os principais projetos
de lei conflitantes com as atribuições

profissionais do engenheiro agrônomo,
especialmente o PL 1016  que tem como
objetivo retirar atribuições dos agrôno-
mos e veterinários em favorecimento dos
zootecnistas. “Queremos que as três pro-
fissões continuem suas atividades sem
que haja prejuízo para nenhuma das par-
tes”, destacou Colatto.

Delegação catarinense
Com o apoio do Confea/Crea-SC, San -

ta Catarina esteve representado por con-
selheiros da Câmara Especializada de A -
gronomia do Crea-SC, entre eles os re-
presentantes do Seagro Eduardo Piazera,
Jorge Dotti Cesa, Gilson Gallotti e Fer -
nando Driessen. O presidente do Sea gro,

Vlademir Gazoni, e os diretores regionais
Leo Schneider, Adriana Padilha e Rodrigo
Espírito Santo também prestigiaram o
evento. Já, o presidente da Feagro-SC,
Raul Zucatto, participou do CBA, porém
com recursos próprios. 

Diretrizes e posicionamentos 
A aprovação da “Carta de Foz do

Iguaçu” marcou o encerramento do CBA
onde traçou um posicionamento final
dos profissionais sobre os temas debati-
dos, elabora as diretrizes para os próxi-
mos tempos e os anseios da categoria.

Confira a Carta na íntegra no http://
www.confea.org.br
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Desafios e oportunidades dos engenheiros
agrônomos foi tema de debates no 24º CBA

Confraternização entre os dirigentes dos
dois únicos Sindicatos de Engenheiros
Agrônomos do País: Presidente Vlademir
Gazoni e o vice Eduardo Piazera, do
Seagro-SC, com dirigentes do SEA, 

do Rio Grande do Norte

O Dep. Federal, engenheiro agrônomo Valdir
Colatto, comandou o debate sobre o PL 1016, 
que pretende retirar atribuições dos agrônomos

e veterinários em favorecimento
dos zootecnistas

A “Carta de Foz do Iguaçu” traz a posição dos profissionais
sobre os temas debatidos e elabora as diretrizes

para os próximos anos

CONGRESSO DE AGRONOMIA

CC

Audiência pública provoca embate em defesa
das atribuições agronômicas e veterinárias



Uneagro firmou convênio para atua-
ção de um estagiário do curso de
Agronomia - UFSC, sendo viabilizado
através da parceria com Instituto
IEL/Fiesc que subsidiou parte dos

custos administrativos. “Sem dúvida, é um
avanço oportunizar crescimento profissional
aos acadêmicos, além da importante relação

institucional da Uneagro, cooperativa de
atuação no mercado de trabalho de profissio-
nais, com a academia (UFSC) e setor produ-
tivo representado pelo IEL/Fiesc. Agra de -
cemos aos cooperados que estão acolhendo
o acadêmico”, destaca o vice-presidente da
Uneagro, engenheiro agrônomo Dirceu
Willwock.

FEAGRO-SC - FEDERAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Rua Delminda Silveira, 350, Sala 01, Ed. Acqualux, Bairro Agronômica - Florianópolis/SC - CEP 88025-500 - Fone (48) 3237-6835 - www.feagro-sc.org.br - feagro-sc@feagro-sc.org.br

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

UNEAGRO - COOPERATIVA DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Rua dos Ilheus, 46 - Sala 1101 - Florianópolis/SC - Cep 88010-560 - Fone/Fax (48) 3025-7600 - E-mail: uneagro@uneagro.com.br - site: www.uneagro.com.br
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ara debater e encaminhar
importantes decisões de in-
teresse da Feagro-SC, das
suas 12 associações regio-
nais filiadas e engenheiros

agrônomos, a presidência convoca os
presidentes ou substitutos das asso-
ciações, membros da diretoria execu-
tiva e do conselho fiscal para reunião
ordinária do Conselho Deliberativo,
em 24 e 25 de novembro. 

A reunião será realizada no Au -
ditório do Cepa/Epagri, em Floria nó -
po lis. Entre outros assuntos da pauta,

destacam-se:
•Discussão e aprovação do Plano/

Metas de Trabalho e da proposta or-
çamentária da Feagro-SC 2016; 

•Aprovação do valor da anuidade
2016 e a definição de um calendário
do repasse à Federação pelas associa-
ções filiadas, dos valores pagos pelos
seus associados;

•Definir a realização ou não, em
2016, do 2º Fórum Estadual de Lide -
ranças de Agronomia, previsto Artigo
01; parágrafo único, letra ”S” do es-
tatuto. Se aprovada, definir data e lo-

cal; 
•Debater e definir formas e estra-

tégias para sensibilizar e mobilizar as
lideranças regionais, onde inexistem
associações, para transformação dos
núcleos regionais (antiga Aeasc) em
associações regionais, dentro da nova
reengenharia de estrutura organizati-
va. Nosso desafio maior para 2016,
em especial para os colegas das
Regiões de Lages, Tubarão e Vale do
Itajaí (Rio do Sul, Blumenau e Itajaí);

• Relato de fatos relevantes e ati-
vidades realizadas em 2015.

Feagro-SC reúne o Conselho Deliberativo 

PP
A reunião será realizada no Auditório Cepa/Epagri, em 24 e 25 novembro

Dia do Engenheiro Agrônomo 
A diretoria executiva Feagro-SC parabeniza os mais de 5.500 engenheiros agrô-

nomos pela nossa data, em 12 de outubro. Comemoramos 82 anos de profissão re-
gulamentada, através do Decreto Federal nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, as-
sinado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, vindo posteriormente
outras legislações complementares como, por exemplo, a Lei Federal nº 5.1954/66. 

A diretoria executiva da Feagro estende a todas as 12 associações regionais fi-
liadas, os parabéns e o agradecimento pelos registros, divulgação da data, congra-
çamento e integração realizadas envolvendo os colegas familiares, autoridades e li-
deranças convidadas. Aproveita também para agradecer a importante parceria e va-
liosa colaboração do Seagro e Uneagro na cobertura dos custos da publicação feita
no Jornal DC, página Moacir Pereira (veja na contra capa desta edição).

Uneagro é homenageada pelos
20 anos de atividades

A Uneagro foi homenageada pela Aeagro-Fpolis durante o jantar em
comemoração ao Dia do Engenheiro Agrônomo, realizado em 16 de ou-
tubro/15. A diretoria da Uneagro agradece em nome dos cooperados
ao presidente da Aeagro, engenheiro agrônomo Guilherme Schneider e
toda a diretoria. Segundo o presidente da Uneagro, Leonel Ferreira
Junior, a homenagem deu início as comemorações alusivas aos 20 anos
de Fundação da Cooperativa e aproveitou a oportunidade para home-
nagear os ex-presidentes da Uneagro e os parceiros institucionais:
Aeagro-Fpolis, Feagro-SC e Seagro-SC.

Engs. Agrs. Vlademir Gazoni (Seagro), Diogenes Y Castro (Ex-Presidente) Leonel Ferreira Jr. 
(atual Presidente), Iris de Oliveira (Ex-Presidente) Raul Zucatto (Ex-Presidente e Feagro-SC) e

Guilherme Schneider (Aeagro-Fpolis)  

20 anos da Uneagro 
Fundada na histórica assembleia em Lages, dia 9 de dezembro de 1995,

a Uneagro completa 20 anos de muita luta, desafios, dedicação dos diri-
gentes e associados. Com a prestação de relevantes serviços profissionais,
mais de 700 colegas atualmente contribuem na assistência aos produtores
rurais, ao desenvolvimento e o progresso do estado. Sempre com sustenta-
bilidade ambiental, em benefício da produção de alimentos saudáveis e bem
estar da sociedade catarinense.

A Feagro-SC, que através da sua antecessora Aeasc, sempre foi e conti-
nuará sendo uma parceira, cumprimenta a todos os ex-dirigentes, associados
e atual administração. 

Em sua estrutura organizacional, a
Uneagro continua desempenhando ações vi-
sando apoio técnico profissional aos coope-
rados e clientes, onde possui um profissional
exclusivo para atender as demandas de con-
tratos, convênios e capacitações. Como se-
quência do trabalho, atingindo atualmente a
10ª Missão Técnico Comercial e Capacitação

Profissional, visando novos negócios, inclu-
são profissional de cooperados, além de ca-
pacitações. “Com essas ações ampliamos
nossos clientes, nos aproximamos dos coo-
perados e fortalecemos cada vez mais a
Uneagro em Santa Catarina”, ressalta o coor-
denador do UCP-GP, engenheiro agrônomo
Israel Moreira

Unidade de Coordenação Profissional
e Gestão de Projetos – UCP-GP

Uneagro firma convênio
com IEL/Fiesc e UFSC

Eleições na Confaeab
Em 9 de dezembro, dirigentes das 27 as-

sociações de engenheiros agrônomos vão
eleger a nova diretoria da Confederação de
Engenheiros Agrônomos do Brasil, na sede da
Confaeab em Brasília. O atual presidente,
Ângelo Petto Neto, concorre a reeleição en-
cabeçando a chapa “Continuar Re cons truin -
do”.
O presidente da Feagro-SC, engenheiro a-

grônomo Raul Zucatto, faz parte da chapa co-
mo 1º secretário. “Nosso maior compromisso
é cumprir a função e representar bem a Feagro-
SC, as 12 associações filiadas, os interesses
dos engenheiros agrônomos catarinenses e a
defesa e valorização dos colegas de todo o
Brasil”, ressalta Zucatto.     



Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros

Valorizar - Fiscalizar
Denunciar

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

21
Código do Seagro

Emissoras de TV e de rádios,
92 pontos de outdoor e 43 pe-
ças de busdoor em ônibus de
25 municípios, além de folders
e materiais institucionais divul-
gados pelo Crea-SC, entre 14 de
setembro a 13 de outubro. 

Segundo o diretor de comunicação e im-
prensa do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge
Dotti Cesa, que faz parte da Comissão de
Valorização, esse ano a campanha focou mais
o profissional e menos o Conselho, atendendo
solicitação da Comissão. O trecho inicial da

campanha de valorização pro-
fissional do Conselho dizia: 

“Talento. Você nasce com
ele. É do talento que surgem as
ideias que mudam o mundo.
Mas para fazer a diferença é 

preciso conhecimento e responsabilidade
técnica. É o que garante a confiabilidade de
obras, projetos e serviços que transformam a

vida das pessoas”. 

“Conhecimento e responsabilidade Técnica -
Exija profissionais registrados no Crea-SC”

Maioria dos trabalhos apresentados no Contecc foi da Agronomia
Dentro da programação da 72ª Soea foi realizado o 2º

Contecc - Congresso Técnico Científico da Engenharia e da
Agronomia 2015. O evento expôs cerca de 550 trabalhos se-
lecionados entre os mais de 800 inscritos. 

Importante destacar que Agronomia colaborou pela se-
gunda vez com a grande maioria dos trabalhos do Contecc.
Isso fomentou o posicionamento da CCeagro (Coorde nadoria
Nacional de Câmaras de Agronomia) para pressionar a in-
trodução de temas e palestras voltados à Agro nomia, infor-
mou o coordenador nacional Kleber Santos. Nesse ano a
CCeagro propôs e coordenou o painel sobre o "Futuro da
Agropecuária Brasileira".

Conselheiros da Agronomia na Soea
erca de 3.500 pessoas prestigiaram a
72ª Soea - Semana Oficial de En ge -
nharia e Agronomia realizada de 15 a
18 de setembro/15, em Fortaleza.
Palestrantes de renomes proferiram

palestras e provocaram debates sobre o tema
principal: sustentabilidade: água, energia e ino-
vação tecnológica.

Santa Catarina foi representada pelos con-
selheiros da Câmara de Agronomia do Crea-SC,
entre eles os representantes do Seagro, enge-
nheiros agrônomos Eduardo Piazera, Jorge Dotti
Cesa, Fernando Driessen e Gilson Gallotti. 

A Carta de Fortaleza aprovada menciona
medidas referentes aos assuntos debatidos no
evento que representam questões estratégicas
para qualquer ramo de atividade, seja ela pú-
blica ou privada. O apoio dos profissionais da
Engenharia e da Agronomia no combate a cor-
rupção também está registrado na Carta
Declaratória da 72ª Soea, o que representa uma
resposta do Sistema ao país. 

No final do evento, foi anunciado que Foz
do Iguaçu/PR vai sediar a 73ª Soea, em 2016.

Confira a Carta no www.confea.org.br/me-
dia/CARTADECLARATORIADA72SOEA.pdf. 

CC

Uma sessão solene da Assembleia Legis -
lativa marcou os 40 anos do Cepa - Centro de
Socioeconomia e Planejamento Agrícola da
Epagri. A proposta de sessão solene foi apre-
sentada pelo deputado engenheiro agrônomo
José Milton Scheffer (PP). Na ocasião, foram
homenageados funcionários, ex-secretários e
empresários do agronegócio de Santa Catarina.

Criado em 1975, o Cepa é responsável por
informações e planejamento para a agricultura
e pecuária catarinense. Os pesquisadores e téc-
nicos do Cepa são responsáveis pela elaboração
da Síntese Anual da Agricultura de SC, uma pu-

blicação que reúne os números da produção ve-
getal e animal, da aquicultura e o desempenho
do setor florestal no Estado. 

A instituição que deu origem ao Cepa foi
criada em 1975 como Comissão Estadual de Pla -
ne jamento Agrícola e transformado em Ins -
tituto Cepa em 1982, sendo vinculado à Se cre -
taria de Estado da Agricultura e Desen vol -
vimento Rural. Em 2005, foi incorporado à
Epagri e, hoje, conta com 14 funcionários.

O Seagro parabeniza os funcionários e diri-
gentes pelo excelente trabalho realizado nesses
40 anos de atividades.

Homenagens marcaram os 40 anos do Cepa
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Paralelo ao evento foi realizado o Contecc

Crea-SC lança campanha de valorização profissional

Entidades de classe elegem novo
coordenador estadual do CDER
Representantes de entidades de classe participaram do 5º Encontro

de Presidentes de Entidades Classe (EPEC), em 6 de novembro/15. O
evento foi promovido pelo Crea-SC e pelo Colégio de Entidades Re -
gionais de Santa Catarina (CDER) e contou com a participação de 90
pessoas e representação de 40 entidades de classe do estado.

Durante o evento foi eleita por unanimidade a chapa única para
coordenador estadual e dos coordenadores macrorregionais do CDER.
O engenheiro agrimensor Valdir Pedro Schneider, diretor regional da
inspetoria de Videira e presidente da Areavid, foi eleito coordenador
estadual do CDER. Schneider assume a partir de 1° de janeiro/16, subs-
tituindo o engenheiro agrônomo José Carlos Paiva Filho.

Por indicação do Seagro, o diretor de comunicação e imprensa Jorge
Dotti Cesa foi eleito coordenador da Macro Regional da Grande
Florianópolis. Na chapa ainda constam os engenheiros agrônomos
Marciano Bittencourt (Macro Planalto Serrano), Evandro José Martins
(Macro Vale Rio do Peixe) e Ernani Andrei (Adjunto Região Oeste). 

www.fisenge.org.br

Curso de Formação Política Sindical
Entre os dias 2 e 3 de outubro, a Fisenge realizou curso de for-

mação política sindical ministrado pelo professor Helder Molina,
da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ). Molina é mestre em Educação pela Universidade
Federal Fluminense (UFF) e Doutor em Políticas Públicas e Forma -
ção Humana pela UERJ. Com pa receram dirigentes sindicais dos 12
sindicatos filiados à Fisenge.

Conhecer a História do movimento sindical no contexto de de-
fesa da classe trabalhadora no sistema capitalista foi um dos prin-
cipais objetivos do curso. Molina também analisou o papel dos
sindicatos no atual contexto de crise do capital e do capitalismo,
além de discutir concepções e práticas sindicais contemporâneas
e analisar criticamente a conjuntura econômica e política do país.

O Seagro foi representado pelo diretor regional de Xanxerê, en-
genheiro agrônomo Marcio Niederauer.



Reintegrado ao Serviço Postal em

Em............/............/............                                     RESPONSÁVELDEVOLUÇÃO
GARANTIDA

(  ) Falecido
(  ) Ausente
(  ) Não Procurado 

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

(  ) Recusado  
(  ) Endereço Insuficiente
(  ) Não Existe nº Indicado

Jornal do Seagro - Nº 134 Florianópolis, Setembro / Novembro de 201512
SEAGRO-SC

Parabéns profissionais da terra e da vida!
DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Para comemorar o 12 de outubro, foram realizados vários eventos de 
confraternização, publicações de artigos e anúncios homenageando os 
engenheiros agrônomos de SC. O Seagro apoiou e participou dos eventos e 
divulgou a da ta através de a nún cios em jornais (DC e ND) e spots nas rádios. 

Também aproveitou a circulação de um Caderno dos Sindicatos, 
encartado no Jornal Notícias do Dia, para reforçar a valorização 

profissional da categoria e o papel do Sindicato. 

A Assea de São Joaquim realizou o 35º Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos da Serra
Catarinense, de 8 a 12 de outubro/15. Mais de 200 profissionais participaram do evento, além de
autoridades, lideranças de entidades de classe e convidados. 
O Seagro foi representado pelo presidente Vlademir Gazoni, o vice-presidente Eduardo Piazera

e o diretor de comunicação e imprensa Jorge Dotti Cesa. Com a nova residente Rosangela Pasetto
no comando da Assea, o Encontro foi marcado por muita animação e uma excelente organização.

A Aeagro-Fpólis realizou um jantar dançante para comemorar o Dia do Engenheiro Agrônomo e
aproveitou para homenagear a Uneagro e ex-presidentes da Cooperativa pelos 20 anos de ativi-
dades. O Seagro e a Feagro-SC também foram homenageados pela parceria com a Uneagro.

Perspectivas para o Agronegócio no Brasil e no mundo foi o tema da palestra proferida
pelo ex-ministro e Coordenador do Centro de Agronegócio da FGV-EESP, engenheiro a-
grônomo Roberto Rodrigues, em 16 de outubro/15, em Xanxerê. A palestra seguida de jan-
tar em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrônomo foi promovida pela Aeagri -
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Alto Irani e Seai - Sociedade de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Alto Irani. O Seagro apoiou o evento.

A Aeasc de Criciúma realizou em 9 de outubro/15, na cidade de Nova Veneza, o jantar e
baile em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrônomo. Mais de 300 pessoas prestigiaram
o evento, entre profissionais, convidados e lideranças das regiões Carbonífera e Vale do
Araranguá. O presidente Vladimir Gazoni representou o Seagro no evento.
No decorrer das comemorações foram sorteados brindes, com destaque para as cestas

de produtos coloniais, doadas pelo Seagro e pelos deputados Valdir Colatto, José Milton
Scheffer e Cleiton Salvaro.

Em Florianópolis

Em Criciúma

Em Xanxerê Em São Joaquim


