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Engenheiros agrônomos da Epagri e
Cidasc fecham Acordo Salarial
Apesar de aprovada, a proposta deixou evidente a falta de vontade política do Governo com os profissionais da agricultura.
Mesmo assim, garantiram avanços importantes como a recomposição pelo INPC e aumento do valor no Plano de Saúde

A

pós inesgotáveis negociações,
propostas aprovadas até pelo
Governador Leonel Pavan e
depois vetadas pelo CPF, jogo
de empurra-empurra e muita enrolação, finalmente foi tirada uma proposta para o Seagro apresentar na Assembleia Geral Estadual Extraordinária,
com sessões nas 22 regionais, em conjunto com o Simvet, Sindecon, Sindiquímica, Sindizoot e Sincópolis.
A contraproposta foi aprovada por
90% dos 385 participantes, através de
votação secreta por empresa e por
sindicato, em 9 de setembro/10. Dos
266 engenheiros agrônomos presentes, 244 aceitaram a proposta, 83% da
Cidasc e 93% da Epagri.
A diretoria do Seagro lamenta que
a falta de vontade política e a intransigência dos burocratas do Governo
que se valeram inadequadamente da
Lei Eleitoral, impediram os avanços
merecidos e necessários.
“A nossa luta não para e já segue
na questão da revisão do PCS, cujos
rumos até agora não atendem nossos
interesses e nem os da empresa”, destaca o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.
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Dirigentes regionais do Seagro mobilizados para pressionar os dirigentes junto a Secretaria da Agricultura, em 11 de agosto

Seagro realiza eleições
para Conselheiro
junto a Câmara de
Agronomia do Crea-SC
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Seagro promove debate entre engenheiros agrônomos candidatos
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Participaram do debate os colegas candidatos a Deputado Federal e Estadual na reunião do Conselho Deliberativo do Seagro, em 12 de agosto/10
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Editorial

OCESC: 39 anos de cooperativismo

A

Uma guerra, muitas batalhas
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Ocesc - Organização das
Cooperativas do Estado
de Santa Catarina comemora 39 anos de funcionamento em 28 agosto/10. Uma das mais importantes
entidades de representação das
classes produtoras catarinenses.
A diretoria do Seagro parabeniza todos os dirigentes das cooperativas e da Ocesc pelo trabalho
realizado em conjunto com seus
associados e colaboradores, entre
os quais se incluem os engenheiros agrônomos.

D

escaso. Este foi o tom do oitavo e último ano
de negociação salarial do atual Governo
LHS/Pavan com os funcionários das empresas públicas da agricultura.
Desta vez foram cinco meses de enrolação, escondidos atrás da legislação eleitoral e da burocracia administrativa, sem atender as principais reivindicações da categoria. Sem diálogo, só restaria à greve
ou aprovar a proposta arrancada na reta final.
Para evitar o confronto radical, pesquisadores, extensionistas e fiscais agropecuários aprovaram a proposta. Indignados, seguem prestando seus serviços na
Epagri e na Cidasc em benefício dos agricultores e da
sociedade catarinense, com defasagem salarial superior a 20% e plano de carreira desestruturado. São mais
de 10 anos sem ganho real de salário. Pergunta feita
aos candidatos no debate: como fazer ciência e tecnologia com essa visão de gestão de pessoas?

O Seagro, em parceria com a
Aeasc e Uneagro, participou do
Caderno Especial da Ocesc - “A
força que nasce da união”, publicado no jornal Notícias do Dia, de
28 de agosto/10.
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Por falar em debate, os engenheiros agrônomos mobilizam-se para aumentar sua representatividade política elegendo os colegas candidatos ao legislativo estadual e federal. Nesta reta final, é necessário que cada
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XXI Congresso
Brasileiro de Fruticultura
A Sociedade Brasileira de Fruticultura promove o
XXI Congresso Brasileiro de Fruticultura em Natal/RN,
entre 17 a 22 de Outubro/10. O evento deverá reunir
todos os segmentos da fruticultura, profissionais do
agronegócio de frutas e produtores. Inscrições através do site: www.fruticulturanatal2010.com.br/

SEAGRO

PROCURA ENGENHEIROS AGRÔNOMOS
BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO DE INSALUBRIDADE
O Seagro está procurando localizar os
engenheiros agrônomos, ou a família, que
foram beneficiários da Ação de Insalubridade contra a Epagri. Dos 119 faltam localizar somente oito:
•
•
•
•
•
•
•
•

César Dionei Cornelius
Edson Natalino de Oliveira
Giovanina Barbosa da Silva Fontanezzi
José Luiz dos Santos
Luiz Carlos Oliveira Gonçalves
Valdir Silva Fernandes
Vicente Aluis Zechini Bueno
Willy Carlos Fuchs
Os colegas acima devem encaminhar

Os associados do Seagro podem visualizar e
imprimir fotos dos eventos realizados pelo
Sindicato. Estão disponíveis fotos das reuniões do
Conselho Deliberativo, rodadas de negociações
das campanhas salariais, assembleias, cursos e
seminários, entre outras. Basta acessar o álbum
do Jornal do Seagro “Picasa” disponível no site

www.seagro.sc.org.br/

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2010
PASSIVO

CIRCULANTE
Caixa
Bancos
Aplicação Liquidez Imediata
Adiantamentos Diversos
Despesas Antecipadas

426.498,34
57,06
18.537,44
404.517,74
3.318,78
67,32

IMOBILIZADO
Bens Imóveis
Bens Móveis
Outras Imobilizações
Deprec. Acumulada

66.586,70
81.184,26
86.221,90
10.248,33
(111.067,79)

TOTAL DO ATIVO

493.085,04

CIRCULANTE
Fornecedores
Outros Credores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sociais

11.639,94
2.693,79
761,10
7.080,46
1.104,59

PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit Acumulado
Superávit / Déficit do Período
Reserva Reavaliação
Result. Transf. p/ Ativo Perm.

481.445,10
396.853,91
97.070,18
(75.052,66)
62.573,67

TOTAL DO PASSIVO

493.085,04

Florianópolis, 30 de Junho de 2010
Jorge Dotti Cesa
Presidente do Seagro

Crédito da foto que ilustra a mensagem do Dia do
Engenheiro Agrônomo: associados do Seagro e pesquisadores da Epagri de Itajaí, José Alberto Noldin e
Rubens Marschalek, analisando a variedade do arroz
Satoru.
Fotógrafo: Nilson Otávio Teixeira/Divulgação/Epagri.

Após 17 anos, justiça garante adicional de insalubridade para 119 engenheiros
agrônomos na Epagri, resultado da ação
ajuizada pelo Seagro em 1 de junho de
1992, para o pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo sobre o
salário mínimo profissional para os engenheiros agrônomos que atuavam na empresa naquela época.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

ATIVO

FOTOS DO SEAGRO

um procuração urgente para o Seagro para
continuidade no processo. O modelo da
procuração e as orientações necessárias
estão no site do Seagro, no link Ação Insalubridade Epagri (1993).

Meire Cristina Bortoli de Macedo Soares
CRC/SC 20.609/0-3 / CPF 894.507.609-34

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

SEAGRO - CÓDIGO 21
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CÂMARA

DE AGRONOMIA
É CONTRA FORMAÇÃO DA
CÂMARA DOS FLORESTAIS
Na reunião Plenária do Crea-SC,
de 09 de setembro/10, os engenheiros florestais entraram com um
pedido de formação de sua Câmara
Especializada. Na ocasião, ficou definido que seria escolhido um relator para dar andamento ao processo.
Os integrantes da Ceagro - Câmara Especializada de Agronomia só
tomaram conhecimento do pedido
no final da reunião e, devido ao adiantado da hora, não puderam tomar
uma decisão a respeito.
Porém, na reunião de 13 de
agosto, após um debate exaustivo e
produtivo a proposta foi colocada
em votação, sendo que a maioria
dos conselheiros da Ceagro foi contrária à criação da Câmara de Engenharia Florestal. Os conselheiros
entenderam que a divisão das Câmaras deverá enfraquecer a modalidade
Agronomia, não sendo o momento
adequado para tal.
“O posicionamento da Ceagro foi
bem claro e espera que a Plenária
do Crea-SC também assim o entenda, e que o parecer seja ao não desmembramento dessa tão importante
Câmara Especializada”, ressalta o
coordenador da Ceagro, engenheiro
agrônomo Álvaro Ribas Dourado.

RELATOR PEDE MAIS TEMPO
PARA ANALISAR O PROCESSO
Na Plenária do Crea-SC de 10 de
setembro, o coordenador da Câmara de Engenharia Industrial engenheiro mecânico Juliandro Casanova, relator designado para analisar
o processo de criação da Câmara de
Engenharia Florestal, pediu mais
tempo para dar o parecer. Portanto,
a decisão ficou para a próxima Plenária do Crea-SC.
A expectativa é que a Plenária
mantenha a unidade da Câmara de
Agronomia.

Curso de Licenciamento Ambiental realizado em Tubarão (24 a 25/08)

Eventos de Capacitação e Atualização
Profissional do Seagro superam expectativas

R

ealizar eventos e treinamentos
para o aprimoramento profissional são prioridades do Seagro.
Além de promover o aperfeiçoamento profissional, os cursos atraem novos sócios e fortalecem o Sindicato. O empenho dos diretores regionais

para garantir a qualidade e diversidade
dos eventos tem atraído cada vez mais
profissionais.
A diretoria agradece aos diretores regionais pela organização e viabilização
dos eventos e também ao Crea-SC, pela
confiança e parceria no apoio financeiro.

Para este ano, estavam programados
15 eventos através do PEC - Programa de
Educação Continuada. Até setembro, já foram realizados 10 cursos.
Confira a agenda dos eventos no site
www.seagro-sc.org.br/

ARARANGUÁ
A diretoria regional do Seagro promoveu o curso sobre Atualização em Armazenagem de Grãos, entre 12 a 14 de
agosto/10. Sob a coordenação do Seagro
e apoio do PEC/Crea-SC, Epagri, Sindarroz,
Acapsa, Pagé e Cool Seed, o evento contou com a participação de 90 pessoas entre engenheiros agrônomos, agricultores e
representantes dos setores das indústrias
e produção de semente do arroz.
De acordo com o diretor regional do
Seagro, engenheiro agrônomo Reginaldo
Ghellere, foi uma grande oportunidade para atualizar os conhecimentos sobre armazenagem de grãos. "Tenho certeza que novos procedimentos serão adotados no cuidado com o grão de arroz armazenado,
desde a limpeza geral dos silos com lavação e melhor controle dos arredores, controle de insetos, de temperatura e umidade, presença de fungos, além do cuidado

com o ponto ideal de colheita", ressalta
Reginaldo.
Como muitas pessoas ficaram interessadas em participar e não conseguiram vagas, a comissão já está pensando em viabilizar outro curso.

CONCÓRDIA

CHAPECÓ
O curso sobre Sistemas Agroflorestais atraiu 26 profissionais,
de 10 a 12 de agosto/10. Promovido pelo Seagro, com recursos
do PEC/Crea, teve como palestrantes os doutores Jorge Ribaski
e Maria Izabel Radomski, da Embrapa Florestas; Geraldo Ceni
Coelho, da Universidade da Fronteira Sul e M.Sc. Dorli Mario da
Croce, da Epagri.
Segundo o diretor regional adjunto de Chapecó, engenheiro
agrônomo Célio Haverroth, ficou acertado que cada participante
desenvolva uma ação em sistemas agroflorestais e, posteriormente, o grupo faça encontros futuros para avaliar o andamento dos projetos.

Seagro, Aeasc e
Uneagro são contrários
As entidades de classe dos engenheiros agrônomos, Seagro,
Aeasc e Uneagro, se manifestaram
contrários a possibilidade da proposta de criação da Câmara de Engenharia Florestal no Crea-SC. Para
as entidades, a alteração provocará
o enfraquecimento da Câmara Especializada de Agronomia, além do
distanciamento entre as duas categorias com prejuízo para a modalidade de Agronomia e para a sociedade que utiliza os serviços desses
profissionais.
Confira o Manifesto das Entidades elaborado em 28 de julho/10 no
site: www.seagro-sc.org.br

Curso Recuperação de Áreas Degradadas realizado em Joaçaba (19 a 20/08)

O curso sobre “Curtimento de pele de peixes” reuniu 17 profissionais e produtores da área de pescados da região de Concórdia
para viabilizar o aproveitamento da pele do pescado na confecção
de artesanatos, como bolsas, pulseiras, cintos e enfeites.
Segundo o diretor regional do Seagro, engenheiro agrônomo Anastácio Castelo Matos, são desperdiçados 15 mil peles de peixes
por semana no município. “Um material que pode ser aproveitado
integralmente e gerar renda e emprego no meio rural”, destaca.
O curso inédito na região foi viabilizado pelo Seagro com recursos do PEC/Crea e ministrado por Ângela Sfendrych e Miriam
Klock, da Associação dos Curtidores Artesanais de Pele de Peixe,
de Guaratuba/PR.
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Manifestação dos dirigentes regionais do Seagro para pressionar os dirigentes junto a Secretaria da Agricultura e após na Epagri,

Apesar de aprovada, proposta deixou evidente a falta de v
política do Governo com os profissionais da agricultu
As negociações só avançaram após Assembleia Geral onde os trabalhadores deliberarem pelo estado de
greve e programarem várias mobilizações em Florianópolis e todo o estado

O

resultado do Acordo Coletivo aprovado não corresponde às expectativas dos profissionais da
Epagri e Cidasc e estão longe de
atender a defasagem e as demandas das categorias.
Foram várias e exaustivas rodadas de
negociações, inúmeros contatos enfrentados pelos dirigentes para vencer o jogo de
empura-empurra que deixou evidente a
falta de vontade política do Governo em
conceder qualquer avanço, jogando a responsabilidade ao CPF - Conselho de Política Financeira do Estado.
As negociações só avançaram após Assembleia Geral onde os trabalhadores deliberarem pelo estado de greve e programarem várias mobilizações em Florianópolis e todo o estado.
Apesar disso, os engenheiros agrônomos garantiram avanços importantes como a reposição integral do INPC e aumento do valor do Plano de Saúde. Já, o retorno do pagamento da gratificação de aniversário de 25% na Epagri não é considerado benefício. Para o Seagro foi apenas o
restabelecimento de um direito já adquirido dos trabalhadores.
Infelizmente, não foram contempladas
outras reivindicações importantes, como a
reposição de perdas salariais acumuladas
que chegam a 20% só no Governo LHS/
Pavan, aumento real e aumento no valor

do vale alimentação.
“Lamentamos que o descaso para com
a agricultura e a intransigência do Governo não permitiram os avanços necessários. Nossa luta não para e já segue na
questão da revisão do PCS - Plano de Cargos e Salários, cujos rumos até agora não
atendem nossos interesses e nem os das
empresas”, ressalta o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti
Cesa.
O Seagro agradece aos dirigentes sindicais e demais colegas que participaram
de uma forma ou outra destes cinco meses
de negociação e pressão que resultaram
nos avanços negociados.

MOBILIZAÇÕES
As expectativas eram maiores porque o
Governo tem uma dívida com a categoria
e avançaria mais nas negociações devido
ao importante trabalho desenvolvido pelos profissionais.
No entanto, o Governo brincou com as
reivindicações durante cinco meses. Quando as negociações avançavam, o Governo
até autorizava, mas o CPF barrava e passava a decisão para a Casa Civil. O que deixou em dúvida de quem realmente tem
poder de decisão neste Governo.
Apesar da boa vontade do secretário da

Resultado Geral das
Assembleias
A proposta do Governo foi aprovada por
90% dos 385 participantes, através de
votação secreta por empresa e por
sindicato na Assembleia Geral Estadual
Extraordinária, com sessões nas
22 regionais, realizada em
9 de setembro/10.
Dos 266 engenheiros agrônomos
presentes, 244 aceitaram a proposta
(83% da Cidasc e 93% da Epagri).
agricultura, Enori Barbieri, e do diretor da
SAR, Airton Spies, ficou evidente que o Governador Leonel Pavan não tem o comando da estrutura, num claro desrespeito para com os profissionais que trabalham com
a ciência e tecnologia da agricultura catarinense.
Esse descaso não pode continuar nas
negociações dos próximos anos. Nas eleições de outubro, precisamos conhecer
suas propostas e cobrar dos candidatos
um comprometimento maior para com a
Agricultura e os profissionais das empresas públicas.

Em 16 de agosto, mais de 250 profissionais participaram da Assembleia Regional onde deliberaram pelo estado de greve,
mobilização estadual e ampla divulgação para a sociedade do descaso do Governo para com a agricultura catarinense

Proposta aprovada ACT
• Renovação das cláusulas
sociais com texto misto do ACT
2008/09 e 2009/10;

de Saúde a

• Reposição integral do INPC
de 5,49% retroativo a maio/10
e pagamento em setembro;
• Aumento de 1% na
participação patronal no Plano

• Retorno
gratificação
de 25% na
janeiro e pa
em setemb

• Licença
de 6 mese

Confira os Boletins de Campanha, resultado d
Acordo Coletivo de Trabalho na íntegra no ww

CPF barra PDI
O CPF não aceitou nenhum tipo de redação sobre a questão do PDI da Cidasc.
Embora não fizesse parte da pauta de negociações, tanto os sindicatos como a Cidasc e a Secretaria da Agricultura procuraram viabilizar através do ACT a retomada da renovação da cláusula do PDI - Plano de Demissão e Aposentadoria Incentivados da Cidasc, que permite o desligamento da empresa com benefícios.
No entanto, não conseguiram vencer a
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Dirigentes do Conselho Deliberativo do S
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Parabéns
Profissionais da terra e da vida!
Continuem acreditando nos seus ideais
e na sua vocação, pois seu trabalho
está alimentando o mundo!

em 11 de agosto/10.

vontade
ura

RESULTADO DA VOTAÇÃO DOS ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS DA EPAGRI E CIDASC
REGIÃO

- 2010/2011

a partir de janeiro/11;

maternidade
s;

do pagamento da
o de aniversário
Epagri, retroativo à
agamento
bro;

das assembleias e o
ww.seagro-sc.org.br

VOTANTES FAVOR CONTRA ABSTEN

Araranguá
Blumenau
Caçador
Campos Novos
Canoinhas
Chapecó
Concórdia
Criciúma e Urussanga
Curitibanos
Florianópolis
Itajaí
Joaçaba
Joinville e Jaraguá do Sul
Lages
Mafra
Rio do Sul
São Joaquim
São Miguel do Oeste
Tubarão
Videira
Xanxerê
Total

6
8
16
25
9
30
7
18
4
32
16
7
12
12
4
16
8
10
12
9
4
266

6
7
16
25
9
28
5
15
4
28
15
5
10
11
4
16
8
10
12
6
4
244

0
1
0
0
0
2
2
2
0
3
1
2
2
1
0
0
0
0
0
3
0
19

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3

na Cidasc

transigência dos burocratas do CPF.
Diante disso, o departamento jurídico
o Seagro deverá tomar as devidas provincias para reverter essa situação na
stiça.

A reabertura do PDI por mais cinco
os pode beneficiar 104 trabalhadores
ue ainda não possuem tempo de serviço
ínimo para usufruir uma aposentadoria
gna.

Após participarem da Assembleia Regional em Florianópolis, uma comissão foi cobrar solução para o impasse junto ao presidente da Epagri, Luiz Hessmann

FAIXAS

DEMONSTRAM INDIGNAÇÃO

Faixas manifestaram a indignação dos engenheiros agrônomos com o
inaceitável retrocesso das negociações e o descaso do Governo do Estado
na campanha salarial, como as registradas pelos colegas
em Caçador, Florianópolis e Concórdia.

eagro em mobilização na Epagri
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UNEAGRO - COOPERATIVA DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Rua dos Ilheus, 46 -Sala 607 - Florianópolis/SC - Cep 88010-560 - Fone/Fax (48) 3025-7600 - E-mail: uneagro@uneagro.com.br - site: www.uneagro.com.br

Uneagro participa de
debate com engenheiros
agrônomos candidatos
Sem objetivos partidários ou por escolha de candidatos, a
Uneagro participou da apresentação dos candidatos engenheiros
agrônomos a cargos eletivos - eleições 2010, promovida pelo
Seagro. Na ocasião lançamos um questionamento-propósito: o
que se tem feito e o que se pretende fazer em favor dos engenheiros agrônomos da iniciativa privada, politicamente, sejam
eles empregados ou profissionais autônomos?
Em reunião da diretoria da Uneagro, o Conselho de Administração decidiu buscar maior representatividade para a categoria e
divulgar entre seus cooperados o apoio para votar em engenheiro
agrônomo.
“Assim, cooperado engenheiro agrônomo ou não, se engaje
em nossa divulgação votando e pedindo voto para um candidato
engenheiro agrônomo”, ressalta o presidente da Uneagro, Diógenes Y Castro.

A Uneagro firmou convênio com o Banrisul - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul para credenciamento
dos cooperados atuarem na área de operações de
crédito rural - projetos e assistência técnica.
Os cooperados interessados devem entrar em contato
com a Uneagro para serem credenciados.

Cursos de Capacitação

D

entre os cursos programados para 2010, a
Uneagro já realizou os de Crédito Rural,
em Chapecó e Lages (fotos).
Estão previstos o de “Averbação de Área de
Reserva Legal”, em Concórdia, de 23 a 24
de setembro/10; o de “Noções Iniciais de Auto Cad
para Trabalhos Técnicos em Atividades Agronômicas
com uso Integrado de GPS de Navegação”, em Chapecó, entre 6 a 8 de outubro/10; além do curso
“Elaboração de Inventário Florestal”, que acontece
em Videira, em 21 e 22 de outubro/10.
Todos em parceria com a Aeasc.

Curso de Crédito Rural realizado em Lages

AEASC - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Rua Desemb. Vitor Lima, 260 - Sala 607 - CEP 88034-001 - Florianópolis/SC - Cx. Postal, 436 - Fone (48) 3239-4130/Fax 3239 4098 - www.aeasc-sc.org.br - aeasc@aeasc-sc.org.br

AEASC

ASSOCIAÇÃO
REGIONAL DE
FLORIANÓPOLIS
Um grupo de engenheiros
agrônomos tem se reunido
para viabilizar a fundação de
uma Associação de Engenheiros Agrônomos na Região de Florianópolis.
Atualmente, o grupo está
trabalhando na construção
de uma proposta de estatuto
social e na estratégia de mobilização dos colegas da região para participarem da
reunião de fundação.
Os participantes são: Ademar Paulo Simon, Alvori
José Cantú, Anne-Lore
Schroeder, Cleto Vieira de
Souza, Diogenes E. y Castro,
Eliana Lentz Martins Cantú,
Gilberto Gava, Leonel Ferreira Júnior, Milton Losso, Paulo Francisco da Silva, Raul
Zucatto, Rodrigo da Costa
Machado, Sérgio Roberto
Dotto e Sílvio Thadeu de
Menezes.

Jantar dançante para comemorar
o Dia do Engenheiro Agrônomo
Será uma excelente oportunidade de confraternização

A

diretoria da Aeasc convida os colegas para participar de um delicioso jantar comemorativo ao Dia
do Engenheiro Agrônomo em 8 de
outubro, no Clube Paula Ramos,
em Florianópolis.
Será uma excelente oportunidade para
confraternizar com os colegas. Na ocasião,
será realizada uma homenagem ao associa-

do engenheiro agrônomo Renato Odécio
Koch que se destacou como exemplo de
atuação profissional e participação nas entidades representativas dos Engenheiros
Agrônomos.
Interessados devem entrar em contato
com a Yara Rosa da Silva, fone 48)32376835.

Novo Estatuto da Confaeab
Durante a 67ª Semana de Engenharia aconteceram duas reuniões com as lideranças
dos engenheiros agrônomos de todo o Brasil
com o presidente da Confaeab, engenheiro agrônomo Levi Montebeler. Na ocasião, os profissionais acordaram a mudança no Estatuto
da Confaeab. O presidente da Confaeab disse
estar aberto para sugestões e também concordou com a comissão formada por lideranças
para propor as alterações do estatuto que se
fizerem necessárias.
Houve consenso quanto à necessidade de
que todas as entidades estaduais participem
da Confaeab, e que seja facilitada a regularização das pendências financeiras junto a Confederação.

PEC CAPACITA MAIS DE 3,6 MIL PROFISSIONAIS NO 1º SEMESTRE/10

O ex-presidente da Aeasc, Eng. Agr. Ari Neumann, é o
novo assessor de capacitação profissional do Crea-SC

O PEC – Programa de Capacitação Profissional do Crea-SC apoiou no primeiro
semestre deste ano 63 cursos de aprimoramento profissional com participação
de 3.613 profissionais. O programa é executado por meio das entidades de classe
com apoio financeiro do Conselho. O objetivo é o aperfeiçoamento e a atualização
constante dos profissionais registrados.
De 2006 a junho de 2010, o programa
apoiou a capacitação de um total de
29.500 profissionais com a realização de
759 cursos e investimento de mais de R$

As matérias acima são de responsabilidade da Uneagro e Aeasc

3,2 milhões. O orçamento apresentado para 2010 foi de R$ 1 milhão de reais, com
previsão de realização de 317 cursos, envolvendo 34 entidades de classes.
O novo assessor de capacitação profissional, engenheiro agrônomo Ari Geraldo
Neumann, que assumiu o cargo em agosto, explica que o programa é fundamental
para aproximar o Crea-SC das entidades de
classe e dos profissionais, além de oferecer a possibilidade de atualização e aperfeiçoamento profissional constante aos
profissionais registrados no sistema.
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Mais de 2500 profissionais prestigiaram a
cerimônia de lançamento da 68ª Soeaa - Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia que será realizada em Florianópolis, de
27 a 30 de setembro/11. O tema do evento será "Pesquisa e Inovação Tecnológica: Conhecimento Profissional a
Serviço do Desenvolvimento Sustentável".
O lançamento aconteceu durante o encerramento da 67ª Soeaa em Cuiabá. O Crea-SC participou
com uma delegação de 150 pessoas, entre profissionais, conselheiros, diretores, entre outros.
“Usaremos todas as nossas energias para realizarmos um grande evento, que seja um marco de
inovações, criatividade, representatividade e participação democrática", assinalou o presidente do
Crea-SC, engenheiro agrônomo Raul Zucatto em seu
pronunciamento.

Eleição para Conselheiros
do Seagro junto ao Crea

E

m dezembro/10, os associados do Sindicato vão escolher
novos conselheiros (titular e
suplente) para representar o
Seagro na Câmara Especializada de Agronomia e no Plenário do
Crea/SC. Até o momento não está definido quantas vagas o Seagro terá,
pois depende da renovação do terço
e aprovação do Confea.
A vaga garantida é para substituir
os colegas Antonio Augusto da Silva
Aquini e Mateus Luiz Seganfredo, cu-

SEAGRO

BUSCA
VAGAS NA JUSTIÇA

jo mandato vence no final do ano.
A diretoria do Seagro espera que
os associados participem do processo
democrático, procurando discutir
desde já nomes que tenham disposição de analisar e relatar processos de
atribuição e para que possam defender os interesses dos engenheiros
agrônomos junto ao Crea.
As normas estarão disponíveis na sede do
Seagro, nas diretorias regionais e no site

O Seagro aguarda pronunciamento da justiça sobre o pedido de mandato de segurança
contra o Confea para reaver as
vagas de Conselheiro junto a
Câmara de Agronomia do CreaSC. A ação foi devido a uma
atitude incoerente do presidente do Confea que eliminou
duas vagas do Seagro, impedindo a posse dos conselheiros
e respectivos suplentes democraticamente eleitos.

www.seagro-sc.org.br/

ACME/2010

SOEAA 2011
será em Florianópolis

Sucesso na 67ª SOEAA
A 67ª Soeaa realizada em Cuiabá teve a participação de mais de 2.600 lideranças profissionais,
representando os 26 estados e o Distrito Federal.
Santa Catarina esteve representada com uma ampla
delegação para, além de contribuir com a produção
da Carta de Cuiabá, realizar o lançamento da Soeaa
2011 que acontecerá em Florianópolis.
Pensar Brasil - Durante a Soeea foi apresentado o documento oficial que traz uma série de propostas para o desenvolvimento do Brasil. O documento será entregue aos candidatos a presidência
do Brasil.
“Pensar o Brasil” é um projeto estratégico que
tem o objetivo de promover e qualificar o debate
sobre políticas públicas, articulado e organizado
com a participação dos profissionais, dos movimentos sociais, dos governos e outras entidades da sociedade civil.
Os diretores do Seagro, engenheiros agrônomos
Jorge Dotti Cesa e Eduardo Piazera, que também é
o coordenador adjunto da comissão organizadora
do 10º CEP em SC, representaram o Seagro no
evento.

7º CNP APROVA 21 PROPOSTAS
O 7º CNP - Congresso Nacional de Profissionais
foi realizado após a Soeaa, em Cuiabá. Os delegados eleitos tiveram a difícil missão de analisar as
55 propostas sistematizadas. Após muita discussão, 21 propostas foram aprovadas em todos os
grupos de trabalho.
Entre as propostas já aprovadas estão a normatização dos Creas Juniores em todos os regionais, a
efetiva implantação da nova ART, todas as propostas relacionadas à fiscalização e a criação de mecanismos para efetivar a aplicação da lei de Assistência Técnica Pública e Gratuita.
Na segunda etapa que deverá ocorrer novembro, em Brasília, serão discutidas as propostas que
receberam aprovação em alguns grupos e rejeição
em outros. Além dessas, as oito propostas que,
embora aprovadas em todos os grupos, receberam
emendas.
Confira na íntegra a “Carta de Cuiabá” e o
resultado do 7º CNP no www.confea.org.br/

Cuidados na
medida certa

Convênio Mútua-Unimed especialmente para os profissionais do Crea-SC

Cobertura nacional
Plano sem co-participação

FAIXA ETÁRIA
0 a 59 anos
Mais de 60 anos

ESPECIAL B
R$ 192,85
R$ 384,69

BÁSICO A
R$ 117,34
R$ 234,66

Plano com co-participação

FAIXA ETÁRIA
0 a 9 anos
Mais de 50 anos

ESPECIAL B
R$ 167,10
R$ 333,37

BÁSICO A
R$ 101,64
R$ 203,36

Promoção para recém-formado
Plano com co-participação

FAIXA ETÁRIA
0 a 9 anos
Mais de 60 anos

BÁSICO A
R$ 76,23
R$ 152,53
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ESPECIAL B
R$ 125,33
R$ 250,02

Confira todos os
benefícios pelo
www.mutua-sc.com.br

0800 645 2317
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Seagro está mais fortalecido
com novos associados
A busca por novos associados é uma das bandeiras da atual
diretoria para fortalecer ainda mais o Seagro

A

diretoria do Seagro promoveu dois encontros com os novos contratados da
Epagri que participavam do curso de préserviço em Agronômica e em Florianópolis. O objetivo foi expor aos engenheiros
agrônomos a estrutura do Sindicato, linhas de atuação e as conquistas de seus quase 30 anos de
histórias e lutas.
O presidente Jorge Dotti Cesa, entende ser
fundamental levar aos novos colegas informações sobre o Sindicato, especialmente resgatar
as lutas históricas que permitiram importantes
benefícios, entre eles, o cumprimento do Salário
Mínimo Profissional. “Ampliar o número de colaboradores na Epagri e Cidasc é uma reivindicação
constante do Seagro para melhorar a assistência
aos agricultores, as ações de pesquisa, além de
oxigenar o quadro de engenheiros agrônomos da
Empresa.
No encontro em Florianópolis, também estiveram presentes, os diretores do Seagro, Eduardo
Piazera, Paulo Francisco da Silva, Roberto Abati
e Marcelo de Sá, além de diretores e instrutores
da Epagri.

MOBILIZAÇÃO

DAS ENTIDADES É
FUNDAMENTAL NA LUTA
PELO CUMPRIMENTO DO SMP

Desde que os governos de alguns Estados começaram a questionar o cumprimento do Salário Mínimo Profissional (SMP) na
Justiça, a Fisenge se empenhou em responder a todas as ações. A última delas foi
um Amicus Curiae, recurso impetrado em
fevereiro, com o objetivo de reforçar as
questões jurídicas do SMP e apresentar um
contraponto que force o cumprimento da
Lei 4.950-A. O Seagro entrou com o mesmo
recurso.
Já foram apresentados dois pareceres
favoráveis: um do Ministério Público Federal (MPF) e outro da Advocacia-Geral da União (AGU), sobre a Arguição de Inconstitucionalidade feita pela ex-senadora e
atual governadora do Maranhão, Roseana
Sarney, na qual ela considera o artigo 5º da
Lei inconstitucional. Na ação, a governadora pretende que o Supremo determine
que a regra não foi contemplada pela Constituição, uma vez que a lei do Salário Mínimo Profissional foi editada antes da
Constituição Federal de 1988.
De acordo com o vice-presidente da Fisenge, Vicente Trindade, é fundamental a
mobilização de outras entidades. “Já encaminhamos nossos argumentos e toda a documentação à ministra relatora da ação,
Ellen Gracie. Agora, para efeito de maior
validade desta ação, é importante que o
maior número de entidades interessadas
entre, diretamente, com o mesmo tipo de
ação no Supremo Tribunal Federal (STF).
Assim, podemos sensibilizar a ministra”,
afirmou. Esta é a terceira ação impetrada
pela Fisenge.

O Seagro esteve representado na solenidade de colação
de grau da 1ª turma de Agronomia da Unoesc.

Na ocasião, o presidente do
Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa,
entregou o Troféu “Líder da Turma” para Edson Rigon,
eleito pelos colegas

FORMANDOS DA 1ª TURMA
DE AGRONOMIA DA UNOESC
Em 7 de agosto/10, o presidente do Seagro representou o Sindicato na solenidade de colação de
grau de 27 formandos da primeira turma do Curso
de Agronomia da Unoesc/Campos Novos. O formando Edson Rigon foi escolhido pelos colegas e
recebeu o prêmio "Líder da Turma”.
A iniciativa visa procurar maior aproximação
com os futuros profissionais e divulgar a categoria do Sócio Junior. Quando o estudante que se associa durante a última fase de universidade e fica
isento da contribuição social até os primeiros seis
meses após a formatura.
A busca por novos associados é uma das bandeiras da atual diretoria para fortalecer ainda mais
o Seagro e estimular sua participação nas lutas.

Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros

PEC para garantir o
SMP no serviço público
A diretoria do Seagro recepcionou 27 engenheiros agrônomos
da região Oeste contratados pela Epagri

Boas Associados
vindas
aos novos sócios
entre Julho a 15 de Setembro/10
DIRETORIA REGIONAL DE ARARANGUÁ
•Carlos Frischknecht
•Lidiane Camargo

DIRETORIA REGIONAL DE CANOÍNHAS
•Danieli Bariviera Fitterell
•Maritza Martins

DIR. REGIONAL DE CAMPOS NOVOS
•Carlos Alberto Dall'Oglio
•Caroline Schapper Ceconello
•Fábio Luiz Ceni

DIRETORIA REGIONAL DE MAFRA
•Priscila Lang Scoz
•Rodrigo Monteiro
•Rogério Pietrzacka

DIRETORIA REGIONAL DE CHAPECÓ
•Ademir Marcelo Prass
•Caroline Moller
•Cassiano Stefanelo
•Vladimir Adalberto Picoli

DIR. REGIONAL DE CURITIBANOS
•Adriana Francisco
DIR. REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS
•Everton Blainski

DIRETORIA REGIONAL DE RIO DO SUL
•Douglas George de Oliveira
•Lauro Krunvald
•Leonardo Baccarin
•Naor Brandão
•Rafael Pereira Marçal

DIRETORIA REGIONAL DE CONCÓRDIA
•Marcelino Hurmus

DIRETORIA REGIONAL DE ITAJAÍ
•Osvino Leonardo Koller

DIR. REGIONAL DE SAO JOAQUIM
•Marcelino Campagnaro

DIRETORIA REGIONAL DE LAGES
•Elen Ramos Nichele C. Ferreira
•Galeno Rogério R. Vieira Filho
•James Rodrigo Mariotto
DIR. REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL
•Luciano Alves

DIR. REG. DE SAO MIGUEL D'OESTE
•Celio Air Mikulski
•Cladimir Antonio Zimmer
•Fábia Tonini
•Jorge Schroeder
•Orlando Fuchs
DIRETORIA REGIONAL DE TUBARÃO
•Jaílso Epping
•Jucimara Gisele Silva
DIRETORIA REGIONAL DE XANXERÊ
•Cleomar Bressiani
•Marcelo Caetano Barella
•Moeses Andrigo Danner
•Rogério Clemente Possamai
•Thales Ricardo Lavandoscki

Está tramitando no senado a PEC nº 02/
2010 de autoria do senador Sadi Cassol (PTTO) para estender aos funcionários públicos
os benefícios da Lei 4.950-A/66, que fixa um
valor mínimo de salário aos profissionais do
sistema Confea/Creas. Desde março/10, a PEC
está para ser relatada pelo senador Romero
Jucá na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - CCJ.
O Seagro já se manifestou junto ao senador solicitando o parecer favorável a essa iniciativa que será uma importante conquista na
luta para fazer valer o Salário Mínimo Profissional para todos os profissionais das prefeituras e demais estatutários.
Para ser aprovada, é preciso o empenho de
todos para pressionar o relator e pedir o parecer favorável a PEC 02/2010, bem como sua
agilização na tramitação.
FAÇA SUA PARTE, ENVIE E-MAIL PARA:
romero.juca@senador.gov.br/ ou
www.senado.gov.br/sf/senador/rjuca/fale.asp/

CORREIOS

(
( ) Falecido
(
( ) Ausente
(
( ) Não Procurado
(
( ) Fora Perímetro Entrega (

)
)
)
)
)

Mudou-se
Desconhecido
Recusado
Endereço Insuficiente
Não Existe nº Indicado
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SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

Participaram do debate os engenheiros agrônomos Vilmar Comassetto, José Milton Scheffer, Elias Iacovski representando Rogério Mendonça (Peninha), como mediadores
os diretores do Seagro Vlademir Gazoni e Jorge Dotti Cesa, Valdir Colatto, Aldair Kozuchovski (Polaco), Eni Voltolini e Athos de Almeida Lopes

Seagro promove
debate com Engenheiros
Agrônomos candidatos
A representatividade política é fundamental para fortalecer a categoria e
defender os interesses dos engenheiros agrônomos e da agricultura
em benefício da sociedade catarinense

O

Seagro promoveu um debate
com os engenheiros agrônomos
candidatos ao legislativo porque considera a representatividade política fundamental para
a categoria.
O objetivo foi proporcionar oportunidade para os colegas exporem suas propostas de campanha, e aos digentes cobrar o comprometimento dos candidatos
para garantir as conquistas e defender
os interesses dos engenheiros agrônomos e da agricultura em benefício da
sociedade catarinense.
Participaram do debate os colegas
candidatos a Deputado Federal Valdir
Colatto, Vilmar Comassetto e Elias Iacovki, representando Rogério Mendonça

(Peninha). Os candidatos a Deputado
Estadual Aldair Kozuchovski (Polaco),
Eni Voltolini, Moisés Savian e José Milton Scheffer, além de Athos Almeida Lopes, como suplente ao Senado.
Cada um dos convidados teve 10 minutos para se apresentar e transmitir
suas ideias. Posteriormente, foi aberto
espaço para perguntas do público, formado pelos diretores regionais do Seagro, dirigentes de entidades e convidados. Entre eles, os engenheiros agrônomos Raul Zucatto (Crea-SC), Silvio
Thadeu de Menezes (Aeasc), Diogenes
Eleyson y Castro (Uneagro) e o médico
veterinário Geraldo Bach (Sinvet).
Os candidatos elogiaram a iniciativa
do Seagro e todos se comprometeram

em defender os interesses dos engenheiros agrônomos, dos produtores e trabalhadores rurais e da agricultura, propondo ações e políticas públicas para fortalecer o setor rural catarinense.

COMPROMETIMENTO
Se comprometeram, inclusive, a intermediar junto ao Governador e lideranças de seus respectivos partidos a
solução imediata do impasse na campanha salarial das empresas públicas.
A surpresa foi que, já na manhã seguinte ao debate, o secretário da agricultura informou que havia recebido vários telefonemas de políticos e do próprio Governador para que fossem resol-

vidas as pendências levantadas pelo CPF
em relação às propostas já negociadas.
No entanto, a diretoria do Seagro
ressalta que o comprometimento não
deve ser via de mão única. “Precisamos
incentivar cada vez mais colegas a disputarem vagas no legislativo. Por outro
lado, temos que fazer a nossa parte. Vamos trabalhar para buscar votos e eleger
engenheiro agrônomo", ressalta o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo
Jorge Dotti Cesa.
O debate fez parte da programação
da Reunião do Conselho Deliberativo,
realizado entre os dias 10 e 11 de agosto, em São José - Grande Florianópolis.

Além dos diretores regionais do Seagro, participaram do debate representantes da Aeasc, Uneagro, Simvet e Crea-SC, além de colegas convidados, em 12 de agosto/10
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Entidades da Agronomia se
unem para eleger
engenheiros agrônomos
Precisamos apoiar e eleger engenheiros agrônomos para ter mais
força política no legislativo para defender os interesses
da categoria e da agricultura catarinense

É
O presidente do Crea-SC, engenheiro agrônomo Raul Zucatto,
ressaltou a importância da representação e participação política por
parte dos profissionais nas diferentes instâncias do poder público.

tradição do Seagro divulgar, promover encontros e
debates com candidatos engenheiros agrônomos
para incentivar e apoiar a categoria a ocupar espaços de representatividade na política.
“Precisamos apoiar e eleger engenheiros agrônomos
para ter mais força política no legislativo para defender os
interesses da categoria e da agricultura. A representatividade política é fundamental para defender e garantir nossas conquistas”, destaca o vice-presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni
Nesta edição, estamos divulgando um mini-currículo e
algumas das propostas de trabalho dos candidatos para
que possam conquistar mais votos em todas as regiões.
São sete candidatos de diversos partidos e ideologias que
vão enfrentar as urnas em 3 de outubro.

Encontros regionais para divulgar as
propostas e material de campanha

O engenheiro agrônomo Athos de Almeida Lopes teve espaço para
falar sobre sua candidatura como suplente ao Senado

Reunião em Canoinhas para divulgar as propostas e distribuir
material de campanha dos colegas candidatos

Para contribuir efetivamente na divulgação e importância de eleger engenheiros agrônomos, uma promoção
conjunta entre os dirigentes do Seagro, Aeasc, Uneagro e
da Câmara de Agronomia do Crea-SC resultou na realização
de 18 encontros em todo o estado para divulgar as propostas e distribuir material de campanha dos colegas candidatos.
Além dos dirigentes regionais das entidades, foram
convidados para os encontros profissionais dos órgãos
públicos estaduais e municipais, cooperativas, sindicatos,
federações, associações, da indústria, comércio, faculdades e demais atividades profissionais.
Segundo o engenheiro agrônomo Ademar Simon, a participação dos colegas está bem representativa. “Os dirigentes estão levando o material de divulgação de todos os
candidatos e estão distribuindo nos seus círculos pessoal
e profissional. O comprometimento está sendo de ambas
as partes”, comemora Simon.

DEP. ESTADUAL - PP PTdoB N.º 11234

ZÉ MILTON

O engenheiro agrônomo José
Milton Scheffer é formado no CAV/
Udesc/Lages em 1985. Tem em seu
currículo uma forte atuação profissional e política ligada à agricultura.
Funcionário da Epagri desde 1986,
trabalhou na Praia Grande, Araranguá
e Maracajá. Foi Secretário da Agricultura de Sombrio, diretor administrativo e Financeiro da Epagri em 1999 e
foi eleito prefeito de Sombrio. Reeleito em 2004, teve sua administração aprovada por 90% da população.
Zé Milton pautou sua gestão na
Prefeitura em parcerias com a Epagri,
Cidasc e Conab e nos projetos Microbacias 2 e Banco da Terra. Com a representatividade política conquistada,
foi incentivado a se candidatar a De-

putado Estadual, pelo
apoio que tem nas áreas
rural, pesqueira, da educação, saúde e transportes.

Principais Propostas
• A viabilização do desenvolvimento econômico, social e cultural do
homem do campo é seu
foco prioritário; • Resgate e o fortalecimento da atuação de
órgãos técnicos e operacionais do
setor público agrícola (Epagri e Cidasc); • Incentivo à agricultura familiar e ao setor produtivo agrícola, pecuário e da pesca e maricultura, que
fomentam a geração de emprego e

DEP. FEDERAL - PMDB
O engenheiro agrônomo Valdir
Colatto nasceu em Lagoa Vermelha/
RS. Iniciou na política em 1982,
quando disputou ao cargo de prefeito
em Xanxerê. Sua primeira candidatura
a deputado federal foi em 1986. De lá
pra cá, sempre esteve em Brasília na
Câmara Federal. Autor de centenas de
projetos de lei e emendas parlamentares, recebeu 600 mil votos
quando concorreu ao senado em 1998.
É coordenador da bancada federal
do PMDB; vice-líder da bancada do
PMDB na Câmara dos Deputados;
membro da Comissão da Agricultura,
Meio ambiente e Mercosul na Câmara
Federal; deputado do Parlamento do
Mercosul; relator da sub-comissão que
analisa a relação entre a agroindústria
e produtor rural; presidente e vicepresidente da Frente Parlamentar da
Agropecuária; idealizador do Código

PENINHA
O engenheiro agrônomo Rogério
“Peninha” Mendonça nasceu em Nova
Trento, estudou sempre em escolas
públicas de Brusque, Gaspar, Blumenau e Itajaí. Em Camboriú se formou
técnico agrícola e, mais tarde, no Rio
Grande do Sul, engenheiro agrônomo.
Fez concurso para a antiga Acaresc, atual Epagri, e foi morar em Ituporanga, onde reside até hoje. Nesta
cidade, conheceu a esposa Maria Tereza e nasceram seus três filhos: Rosina, Rafaela e Lauro.
Peninha foi vice-prefeito e, posteriormente, prefeito de Ituporanga. No
governo Paulo Afonso, presidiu a Epagri e, logo em seguida, em função do
apelo do Deputado João Matos e lideranças da região, acabou aceitando o
desafio para ser candidato a deputado
estadual. Hoje, exerce o terceiro mandato.

DEP. ESTADUAL - PT

www.zemilton11234.com.br

Ambiental Catarin
autor do Projeto d
digo Ambiental Bra
e outros 175 projet
lei.

Principais Propo

• Apoiar o dese
vimento da agricu
indústria, turismo
mércio, transporte,
e de serviços da e
mia catarinense pa
mentar a renda e
novos empregos; •
tenção da atividade
a garantia de rend
cultor e a valoriza
municípios; • Defen
definitiva do Estatu
sa, linhas de crédit
tação diferenciada

N.º 1510

DEP. FEDERAL - PMDB

POLACO
renda; • Defesa do
municipalismo e da
formação de consórcios de abrangência microrregional; • Criação de
mecanismos de apoio aos hospitais
regionais e dos municípios; • Valorização das políticas
públicas de proteção integral à criança e ao adolescente; • implantação de ensino médio
técnico nos municípios de menor
porte; • Apoio a políticas públicas de
geração de emprego e renda.

N.º 1516

COLATTO

Autor de 217
tos de Lei, 242 Re
mentos, 709 Indic
e mais de 1.300 p
sições na Assem
Legislativa.

Principais Propo

• Diminuir a
mínima para o jove
meçar a trabalha
Isentar o recolhim
do INSS para apose
o professor e ampli
faculdade para estu
Instalar Hospitais
todas as especialid
o agricultor que pr
biente; • Não exti

N.º 1378

O engenheiro agrônomo Aldair
“Polaco” Kozuchovski é Bacharel em
Direito, empresário do setor do
agronegócio e funcionário de carreira da Cidasc. Foi prefeito de Sombrio (1993/1996), período em que
também foi presidente da Amesc
(Associação de Municípios do
Extremo Sul Catarinense) e, entre
suas ações, implantou a primeira
Farmácia Popular do Brasil.
Também já exerceu o cargo de
vice-presidente da Cidasc; diretor da
Associação de Engenheiros Agrônomos do Vale do Araranguá, e de
secretário-adjunto da Secretaria de
Estado da Agricultura.
Como Deputado Estadual, exercerá seu mandato de forma participativa, em conjunto com a socieda-

de, em defesa da
cultura familiar e
empresas Cidasc e
gri e dos movim
sócio-culturais da
nias afrodescende
polonesa.

Principais Propo

• Promover o d
volvimento region
territorial, incentiv
as vocações locais
cerias para estimu
dorismo no meio ru
Liderar comitês d
turas para obtençã
derais e estaduais
jetos de desenvo
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nense;
do Cósileiro
tos de

ostas

envolultura,
o, copesca
econora augerar
• Lutar pela manue no meio rural com
da mínima ao agriação dos pequenos
nder a implantação
uto da Microempreo especiais e tribupara micro, peque-

COMASSETTO
nas e médias empresas, municipalização dos cadastros, dispensando a
inscrição estadual
e CNPJ e desburocratização dos procedimentos para
baixas das empresas através de formulário único; •
Defender o cooperativista e incentivar a formação de cooperativas de
crédito, produção, trabalho, saúde,
serviços, entre outros; • Implantar o
Código Ambiental Brasileiro com a garantia de que os estados tenham autonomia de criar suas próprias leis de
acordo com suas características de solo, clima, ar e água.

www.valdircolattoweb.com.br/

ostas

idade
em coar; •
mento
entados; • Valorizar
iação do custeio de
udantes carentes; •
s Regionais com
dades; • Remunerar
reserva o meio amnguir a cultura do

DEP. ESTADUAL - PP
fumo, mas incentivar campanhas educativas para diminuir o tabagismo; • Criar um seguro agrícola subsidiado pelo Governo Federal, que garanta a atividade
ao produtor rural; •
Modificar a legislação ambiental para
que cada Estado se adapte de acordo
com a sua realidade; • Eleição única,
de 5 em 5 anos, para todos os cargos;
• Reforma tributária para que haja redução de impostos e maior distribuição dos recursos para os municípios.

www.deputadopeninha.com.br

9

agrie das
e Epamentos
as etnte e

ostas

desennal e
vando
s; • Organizar parular o empreendeural e pesqueiro; •
e apoio a prefeião de recursos fedestinados a prolvimento local; •

O engenheiro agrônomo Vilmar Comasseto nasceu em Concórdia e formou-se na Universidade Federal de
Santa Maria/RS. Possui especialização
em Administração Pública e é mestre
em Engenharia de Produção na Área
de Gestão da Qualidade Ambiental.
Também possui Doutorado em Geografia pela UFSC com o tema “Água,
Meio Ambiente e Desenvolvimento”.
É Secretário Executivo do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga, professor de Gestão Ambiental na
Fabet e exerce a função de especialista em gestão ambiental na Epagri,
Regional de Concórdia.
É funcionário da Epagri desde
1986, onde trabalhou como extensionista rural em São Miguel do Oeste,
Ipira e São Bonifácio. Entre 2004 a
2005, eleito pelos empregados, atuou

ENI VOLTOLINI

0

Projequericações
propombléia

N.º 6500

DEP. FEDERAL - PCdoB

DEP. ESTADUAL - PT
Apoiar projetos de
preservação
da
cultura polonesa e
de inclusão social
da terceira idade;
• Contribuir para o
desenvolvimento
do meio rural e
pesqueiro através
de projetos autosustentáveis com
ênfase no aproveitamento racional da água; • Orientar
políticas públicas na geração de
renda na propriedade rural e defender a continuidade dos serviços públicos voltados a agropecuária catarinense.
E-mail: candidato@polacopt.com

Principais Propostas
• Fortalecer e estruturar as empresas públicas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural para o desenvolvimento de sistemas
produtivos mais sustentáveis, gerando
renda para o produtor e a melhoria da
qualidade dos alimentos; • Propor e
apoiar políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar criando
condições para que o trabalhador do
campo possa produzir, se integrar e
competir no mercado local e externo;

• Criar políticas
que premiem agricultores e empresas
que preservem o
meio ambiente e a
água; • Defender
projetos que assegurem a sustentabilidade socioeconômica e ambiental
dos sistemas de
produção adotados
em cada região; •
Estimular novas alternativas de produção com base nas potencialidades
de cada região, ampliando as oportunidades de trabalho e renda; • Apoiar
o fortalecimento da agroindústria
artesanal, com pesquisa, assistência
técnica, extensão e crédito rural.

http://comassetto6500.blogspot.com

N.º 11100

O engenheiro agrônomo Eni José
Voltolini é natural de Corupá. Já foi
Deputado Estadual, Deputado Federal,
secretário-adjunto da Agricultura,
Secretário da Saúde de SC e Secretário
de Desenvolvimento Econômico de
Joinville.
Na Assembléia apresentou a Lei de
Isenção do ICMS para Plantas Ornamentais. Também foi o autor da Lei
que regulamentou a produção artesanal de alimentos em SC.
Secretário adjunto de Agricultura
fortaleceu programas de auxilio ao
agricultor. Como secretário da Saúde,
priorizou ações preventivas e fortaleceu assistência da vigilância em Saúde. Incrementou o Programa Saúde da
Família.
Secretário de Integração e Desenvolvimento Econômico de Joinville foi
responsável direto pela conquista do

MOISÉS SAVIAN

como membro do Conselho de Administração.
De 1993 a 1996, foi
prefeito municipal de
Ipira.

título Prefeito Empreendedor 2010 (Sebrae),
com ações que facilitaram a formalização do
empreendedor individual
e instalação de empresas. Foi decisivo para o
retorno dos vôos no
aeroporto de Joinville.

Principais Propostas
• Propor e cobrar investimentos para contratação de policiais, viaturas, equipamentos modernos e ampliar a capacidade das penitenciarias; • Trabalhar
pela destinação de recursos para a
regionalização de exames e procedimentos de alta e média complexidade
e buscar a ampliação dos recursos
para o programa de Saúde da Família.

• Fortalecimento e
incentivo para implantação de cursos técnicos profissionalizantes com
menor custo e em
parceria com instituições formadoras
de mão-de-obra; •
Aperfeiçoamento
da assistência técnica e defesa sanitária animal e vegetal. • Melhorar a cobertura do seguro agrícola e ampliar as linhas de
crédito para adoção de novas tecnologias; • Trabalhar pela qualificação
profissional, recolocação de pessoas
no mercado de trabalho e pela criação
de benefícios fiscais para estimular o
primeiro emprego.

http://www.enivoltolini.com.br/

N.º 13010

O engenheiro agrônomo Moisés
Savian é natural de Videira, professor na Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc/Lages e empresário no setor de serviços técnicos especializados em Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
É mestrando em Geografia - Desenvolvimento Regional, na Ufsc.
Desenvolve projetos e pesquisas
relacionadas ao Desenvolvimento
Regional Sustentável, Agricultura
Familiar e Segurança Alimentar em
parceria com CNPq, MDS e MDA.
No movimento estudantil, foi
membro da Estatuinte da Udesc,
presidente do Centro Acadêmico de
Agronomia e Coordenador da Região
Sul da FEAB - Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil.

Principais Propostas
• Mudar a atual relação estabelecida entre
o parlamento e as organizações, pois não basta termos abertura para
as organizações, precisamos manter um vínculo de articulação permanente e fiel; • Como
diretrizes em sua atuação parlamentar, propõe especialmente modernizar o estado, pois o
atual desenvolvimento tecnológico
precisa ser colocado a serviço de todos. É inaceitável ver pessoas trabalhando e vivendo em condições
precárias; • Firmar um compromisso
onde dará atenção especial ao forta-

lecimento das atividades agropecuárias e da agricultura familiar,
sintonizados com
a importância dos
setores agroindustriais e de cooperativas do nosso
Estado, com a valorização dos profissionais envolvidos neste processo; • Estimular inovações para a
pequena produção rural, contribuindo para melhorar a produtividade,
facilitando o processo de trabalho,
melhorando a qualidade da produção, aumentando a renda dos produtores rurais.

www.moisessavian.com.br
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Candidatos ao Governo de SC
participam de sabatina
Objetivo foi conhecer e analisar as propostas dos candidatos ao Governo em relação
às expectativas dos trabalhadores da Pesquisa Agropecuária, Sanidade,
Extensão Rural e Pesqueira em Santa Catarina

P

ara conhecer e analisar o posicionamento dos candidatos ao
governo 2011-2015 frente às
expectativas dos trabalhadores
do setor público agropecuário
de Santa Catarina, foi realizada uma
sabatina promovida pelos trabalhadores
do setor público agropecuário catarinense.
Em princípio foram convidados os
candidatos que potencialmente estão
em condições de vencer o pleito, conforme as pesquisas mais recentes demonstram: as candidatas Ângela Amin e

- Que tipo de relação o governo estabelecerá com as organizações representativas da
sociedade na definição de políticas públicas?

O evento foi coordenado pela Faper Federação dos Trabalhadores da Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural, com o
apoio do Seagro, Aeasc, Simvet, Sindaspi,
Sintagri, Saesc e Sintec.

Conjuntura repassada aos candidatos ao Governo

Contexto Estadual
Em Santa Catarina o desenvolvimento
rural sustentável tem como foco e desafio
os 183 entre os 193 mil estabelecimentos
rurais (87% do total). Com apenas 44% da
área e por 82% das ocupações agrícolas,
por 64% do valor bruto da produção agropecuária e por parte expressiva a produção de alimentos: leite 87%), milho
(77%), bovinos (65%), aves (68%), suínos
(67%), mandioca (93%) e feijão (73%).
Esse universo da agricultura formado
por homens, mulheres e jovens vivendo em
comunidades rurais constituem o maior
patrimônio socioeconômico e cultural do
Estado. Levam SC a ocupar destaque na
produção de alimentos (5º lugar Brasileiro) e nas exportações (mais de 50% das
exportações totais catarinenses).

Avanços Recentes
Vivenciamos mais recentemente a
construção de um conjunto de políticas
públicas simultâneas e permanentes de
garantia do direito à terra e democratização da estrutura fundiária, de fortalecimento da agricultura familiar, de segurança alimentar, de promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, de desenvolvimento territorial e de integração regional,
além da educação e da cultura, que constituem a estabilidade econômica e social

- Qual o nível de prioridade
que o seu Governo dará para o
desenvolvimento da agricultura e do espaço rural?
- Das políticas estaduais dirigidas ao meio rural, quais vai
fortalecer? Pretende criar alguma nova? Como vai fazer isso?

Ideli Salvatti e o
candidato Raimundo Colombo. A sabatina
ocorreu em 15
de setembro, no
auditório do Crea-SC, em Florianópolis e
foi transmitido ao vivo pelo site da Faper
(www.faper.org.br/).

Apesar de ser um importante produtor nacional de alimentos, Santa Catarina ainda precisa investir muito na melhoria
da renda e qualidade de vida dos agricultores familiares.
Neste contexto, o setor público agropecuário estadual, formado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e suas empresas vinculadas, tem somado esforços para o fortalecimento e sustentação do modelo agropecuário catarinense. Essas instituições procuram adaptar-se às
contínuas, rápidas e profundas mudanças de cenário,

Os trabalhadores
levantaram várias
questões, entre elas:

adequando gradativamente seu modelo institucional e sua
estratégia de ação.
Cientes da responsabilidade frente ao desafio que nos
cabe, como entidades públicas, de executores das políticas
para o desenvolvimento sustentável do meio rural, abordamos
questões importantes relacionadas a alguns aspectos que
influem no bom desempenho de nossa missão junto ao nosso
público parceiro, às quais pedimos o posicionamento dos candidatos ao Governo de Santa Catarina.

que permite definir um novo lugar do rural
no desenvolvimento nacional.
Essas políticas contribuem para a autonomia política e econômica das populações rurais, ampliam o pluralismo político, desmontam mecanismos tradicionais de dominação e subordinação, renovam as dinâmicas sociais, contribuem para a redução das desigualdades regionais
e criam as condições de transição para a
produção sustentável. Inserem o meio
rural na agenda de mudanças sociais e
econômicas em curso na sociedade e são
essenciais para a sustentabilidade política
do próprio desenvolvimento e para o aprofundamento da democracia.

ação mais efetiva da pesquisa e da extensão rural e pesqueira pela característica
pública e estatal. Para atender com qualidade as 93.659 famílias rurais, maricultores e pescadores e continuar desenvolvendo os 111 projetos com 534 experimentos e 154 ações de pesquisa em SC,
necessita ter maior apoio financeiro e ser
considerada como prioridade de Governo.
Existe uma forte demanda de ampliação
dos trabalhos de pesquisa, assistência
técnica e extensão rural e pesqueira.
A excessiva interferência político-partidária na gestão das empresas públicas
da agricultura desvirtua o foco e prejudica
a maximização dos resultados propostos.

Política de Pesquisa
Agropecuária e ATER

Qualidade de vida
dos Trabalhadores

Com o desmonte dos sistemas nacionais de pesquisa e extensão rural nos
anos 90 os governos estaduais tiveram
que assumir toda folha destas empresas
nos estados. Aqui no estado, a Epagri vem
cumprindo com muitas limitações sua
missão: Conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do meio rural, em benefício da sociedade.
Atualmente o governo paga a folha da
Epagri e os recursos para custeio são de
outras fontes, o que tem dificultado uma

Historicamente as empresas ligadas
à agricultura tem tido dificuldades em
negociar seus acordos coletivos, recebem um tratamento diferenciado, estigmatizando os pesquisadores e extensionistas em relação aos profissionais
de outras empresas do governo.
Ao longo dos anos o achatamento
salarial desvalorizou seus quadros funcionais. É necessário estabelecer critérios de valorização profissional e estabelecer negociações mais transparentes, justas e em tempo.

- Como o seu governo pretende tratar as reivindicações
dos trabalhadores das empresas públicas da agricultura,
como por exemplo, as negociações dos acordos coletivos
de trabalho?
- Como serão preenchidos os
cargos técnicos de gerência e
chefias regionais das empresas públicas? Haverá avaliação de competência e participação dos trabalhadores na
escolha através de eleição?
- Nos últimos 20 anos a Secretaria da Agricultura e suas
empresas vinculadas (Epagri e
Cidasc) nunca foram prioridades. Como será no seu Governo?
- No seu governo há pretensão
de fundir, extinguir ou criar
empresas públicas na área
Agrícola?
- Pretende manter ou alterar a
estrutura e a quantidade de
SDRs?
- Pretende diminuir, manter o
ampliar a quantidade de gerências regionais da Epagri?
- O seu governo vai diminuir,
manter ou ampliar o orçamento para a Epagri e Cidasc?
Confira o documento com todas as
questões, bem como o vídeo com
as respostas dos candidatos:

www.faper.org.br

