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PCS é prioridade e a categoria não vai mais abrir mão de uma solução imediata
que valorize a carreira dos profissionais da Epagri e da Cidasc

s negociações da Campanha
Salarial 2014-2015 nas empresas públicas enfrentam a conhecida estratégia do Governo
de colocar “bodes na sala” para
tirar o foco das principais reivindicações. Nos últimos anos, o Governo tem
iniciado as negociações tirando cláusulas já conquistadas nos acordos anteriores para que os sindicatos se mobilizem tentando reverter, deixando de lado cláusulas que sejam realmente de
avanço.
Neste ano, os “bodes” foram a correção do auxílio creche que após três
rodadas de negociações passou a ser de
R$ 834,00 – menor piso estadual, do
adicional de insalubridade que passou
para R$ 4.344,00 – equivalente a seis
salários mínimos, e a garantia de emprego que ainda foi resolvida.
Na rodada de negociação realizada
em 22 de maio, a diretoria do Seagro

mais uma vez deixou claro que a prioridade é implantar um Plano de Cargos e
Salários nas empresas públicas, mesmo
que seja para 2015, devido as eleições.
“O PCS é discutido desde 2008. A categoria definiu que não abre mais mão
de uma solução imediata que valorize a
carreira dos pesquisadores e extensionistas rurais na Epagri e dos fiscais
agropecuários na Cidasc”, ressalta o
presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni.
CONTINUA NAS PÁGINAS 6 E 7

Abertura do 8º CEEA marcou o prestígio da Agronomia

Cerca de 400 profissionais e estudantes prestigiaram a abertura do maior evento da Agronomia, o 8º CEEA - Congresso
Estadual dos Engenheiros Agrônomos. No evento, profissionais da Epagri e Cidasc fizeram uma manifestação
silenciosa com camisetas e panfletos reivindicando um plano de carreira
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Vivemos numa época de rápidas mudanças e evolução
intensa. Já somos mais de 7 bilhões de habitantes e seremos mais de 9 bilhões até 2050. As desigualdades sociais ainda são muito grandes no Brasil e no mundo. Mais
de 800 milhões de pessoas ainda passam fome, não tanto
pela falta de alimentos disponíveis, mas por falta de renda para sua aquisição. Por outro lado, a parcela da população mais privilegiada começa a demandar alimentos
mais saudáveis, com menos produtos químicos e sem resíduos de agrotóxicos.
Apesar de toda evolução tecnológica, no Brasil e em
Santa Catarina ainda temos o uso indiscriminado de agrotóxicos. Somos um país tropical, mais suscetível a pragas
e doenças, mas a situação no campo apresenta-se como
caso de saúde pública. Agricultores sem a devida assistência técnica têm acesso a compra estimulada pela propaganda fácil, de porteira em porteira, feita por vendedores leigos e por muitas agropecuárias que buscam o
lucro fácil, comandados pelo braço forte de multinacionais. O Estado, omisso, se afastou dos pequenos agricultores e não mais lhe dá assistência técnica como ocorria
no passado.
O Serviço Público Agrícola catarinense vem sendo desestruturado nos últimos 10 ou 15 anos. Centenas de profissionais saíram e estão saindo das empresas Epagri e
Cidasc neste período, em busca de melhores salários ou
se aposentaram estimulados por Planos de Demissão
Incentivada. A reposição se dá de forma desproporcional
e tardia, causando descontinuidade nos serviços. Os que
ficam, estão sobrecarregados de programas e projetos,
muitas vezes sem o devido foco tecnológico, com a marca
do fomento eleitoreiro, além de trabalharem sem o devido estímulo salarial e sem Plano de Carreira. Uma luta
que se arrasta por anos na Campanha Salarial. A desvalorização se estende aos colegas das prefeituras municipais, onde o salário mínimo profissional não é cumprido,
e nas cooperativas e agroindústrias, onde a carreira é para poucos.
Neste contexto, e com inúmeros outros desafios, realizamos através do Seagro, da Uneagro, da Feagro e das
suas associações regionais, o 8º CEEA com o tema central
“Segurança alimentar e responsabilidade profissional”.
Palestrantes renomados e quase 400 participantes debateram estes e outros temas do momento. A categoria demonstrou força e mobilização, inclusive para fazer um
protesto silencioso através de camisetas com os dizeres
“EU LUTO – PLANO DE CARREIRA” e “S.O.S AGRICULTURA
– Serviço Público”.
Desde o início da programação ficou claro que a agricultura e o espaço rural precisam de mais atenção e prioridade por parte dos Governos e de maior reconhecimento
pela sociedade, dando condições para que o setor siga
produzindo cada vez mais com segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. Esse é o nosso desafio.

Nota de Pesar

Boa leitura!

A diretoria e associados
do Seagro lamentam o falecimento do engenheiro
agrônomo Nelton Rogério
de Souza, em 27 de maio,
em Florianópolis, vítima de
câncer e de complicações
cardiorrespiratórias. Nelton
tinha 72 anos e ocupava
desde 1997 a vice-presidência da Faesc - Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de SC.
Nelton teve intensa atividade comunitária,
política e sindical. Foi prefeito de Urupema, presidente da Cidasc, secretário executivo da Acaresc
e presidente do Núcleo de Engenheiros Agrônomos do Vale do Rio do Peixe, entre outras.
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Santa Catarina faz Brasil ser reconhecido
como Livre de Cydia Pomonella
ma das mais imguns, sempre acreditaram
portantes pragas
que poderíamos alcançar esda maçã no munse objetivo oferecendo aos
do, a Cydia pomonossos produtores a condinella L., teve sua
ção de poder expandir a copresença constatada no
mercialização de sua produBrasil oficialmente em 1991
ção.
em Vacaria e nas áreas urbaNão poderíamos deixar
nas dos municípios de Lade homenagear de forma
ges, Caxias do Sul e Bom
muito especial os colegas da
Jesus.
ADR de Lages, Yuri J. RaO estabelecimento dessa
mos, Vinicius M. Porto e, na
praga nos pomares comerpessoa deles, todos os ouciais poderia significar enortros integrantes da equipe;
me prejuízo social e econôo engenheiro agrônomo Osmico para Santa Catarina e, Eng. Agr. Aarão Luiz Schmitz Jr mar Volpato pela sua dedipor isso, todos os segmencação à causa da Defesa Satos envolvidos com a atividade se reuni- nitária Vegetal; os ex-gerentes estaduais
ram e articularam estratégias para a sua Luiz Carlos Xavier de Souza e Robinson
erradicação. A regulamentação do progra- Borges, pela tenacidade com que enfrenma aconteceu através das Portarias Nº taram as dificuldades surgidas durante es130/94, 185/94 e 84/96 e a retirada das sa caminhada, em direção à solidificação
plantas hospedeiras primárias (macieiras, da atividade de Defesa Vegetal e, por úlpereiras, marmeleiros e nogueiras) e se- timo e ainda mais especial, os engenheicundárias (pessegueiros, ameixeiras, nec- ros agrônomos Alceu Rodrigues dos
tarineiras e damasco) teve inicio em 14 Santos e Domingos Pereira Neto, hoje
de julho de 2001. Muito trabalho se se- aposentados, que desde o início acrediguiu.
taram na proposta e doaram muito tempo
Em 8 de abril/14, o Ministro da em prol dessa importante conquista.
Agricultura Neri Geller publicou no Diário
Aos demais colegas lotados na GerênOficial da União, o reconhecimento da er- cia de Defesa Sanitária Vegetal, nossos
radicação da Cydia pomonella no Estado agradecimentos. Aliás, talvez para alguns
de Santa Catarina, bem como declarando estejamos sendo repetitivos, mas, não poo Brasil livre da praga. Talvez estejamos deríamos deixar em segundo plano, a cifestejando esse fato sem a magnitude que tação do alto grau de comprometimento
esperávamos, mas são situações que mui- e responsabilidade de todos. Pelo empetas vezes fogem do nosso controle e de- nho e desempenho desse grupo, em mesejo. Entretanto, não poderíamos deixar nos de um ano fez com que Santa
de externar nesse momento histórico os Catarina conquistasse o reconhecimento
sentimentos de gratidão, do dever cum- de área livre do “Moko da Bananeira” e
prido enquanto cidadãos que somos, co- agora, da “Traça da maçã”.
mo profissionais e, muito mais como serTemos muito orgulho de fazer parte
vidores públicos, funcionários da Cidasc. desse grupo que praticamente todos os
Pois, foi na Cidasc que a sociedade cata- dias coloca à prova sua capacidade de orrinense confiou a tarefa de erradicar a ganização, de trabalho e de companheiCydia pomonella.
rismo, fazendo-nos bem maior do que nuE cumprimos! Foram 23 anos de en- mericamente somos. Temos certeza que
volvimento absoluto. Trabalho intenso de somos exemplo para muitos. Estamos famuitos colegas e funcionários da Cidasc zendo muito bem a nossa parte para que
que, em certos momentos, sem recursos, a Cidasc seja reconhecida como referência
com a desconfiança e protestos de al- e excelência em Sanidade Agropecuária.

Cultivo de peixes em tanques redes
na Hidrelétrica de Itá em Concórdia
ESPAÇO ABERTO PARA TODOS OS ASSOCIADOS DO SEAGRO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES

O projeto de cultivo de peixes em tanques-rede em águas da União Hidrelétrica de Itá, está em franca expansão. Segundo o engenheiro agrônomo
Anastácio Castelo de Matos, o cultivo já
passou da fase experimental para a produção superintensiva. No início, o pintado se mostrou promissor na cadeia de desenvolvimento, com peso médio de comercialização de 1,5kg e com boa aceitabilidade pelo consumidor. Contudo, a bola
da vez é a tilápia, considerada “o frango
das águas”!
Já foram despescadas mais de 50 toneladas de tilápias (variedade GIFT) e comercializadas em formas de filés e in natura. A unidade de beneficiamento de
pescados, Pescado Pinhal, na localidade
de Linha PPinhal, Concórdia, SC, é a res-

ponsável na participação da cadeia produtiva do pescado.
Atualmente o projeto conta com 148
tanques-rede, nas dimensões de
2x2x1,5m, e 3x3x2m, obtendo-se uma
produção média de 1200kg de tilápias por
tanque-rede.
A proposta é ampliar para 250 tanques-rede este ano, com produtividade
média prevista de 300 toneladas de pescados. “A tilápia é a espécie promissora e
com desempenho zootécnico fundamental
para o processo de fixação dos pequenos
pescadores lindeiros, gerando renda, emprego e sustentabilidade social e ambiental no entorno da hidrelétrica. A tilápia é
hoje o frango das águas!”, conclui
Anastácio, da Cooperativa dos Pescadores
e Piscicultores de Concórdia.
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Um projeto de
nação para o Brasil
Na mesa de abertura, o presidente do Seagro Vlademir
Gazoni, o professor Oscar Rover, o presidente da
Fisenge Carlos Roberto Bittencourt e a representante do
Seagro no Coletivo das Mulheres, Fabiana Alexandre

Engenheiro agrônomo e professor da UFSC
Oscar José Rover ministrou palestra aos
dirigentes do Seagro no Encontro Estadual
Preparatório para o 10º Consenge

Dirigentes do Seagro debatem formação
profissional e políticas agrária e agrícola

O

Encontro Estadual Preparatório visou debater os temas e subtemas para o 10º Consenge

Seagro e a Fisenge realizaram o
Encontro Estadual Preparatório
para o 10º Consenge - Congresso
Nacional de Sindicatos de Engenheiros da Fisenge, em 8 de
maio/14. Os objetivos do encontro foram
debater os temas e subtemas e eleger os
delegados que irão participar do Congresso que será realizado em Búzios/RJ, entre
27 e 30 de agosto/14.
O Seagro ficou responsável para debater e fazer propostas dos subtemas
“Formação Profissional e Políticas Agrária
e Agrícola". Para falar sobre o tema, foi
convidado o professor da UFSC, engenheiro agrônomo Oscar José Rover, que ministrou palestra de forma didática e interessante.
Após a palestra, os dirigentes foram
divididos em grupos de trabalho onde debateram e elegeram propostas que serão
enviadas ao Congresso. No final, cada
grupo apresentou suas propostas para dis-

Delegados natos e eleitos para o Consenge: Jorge Dotti Cesa, Eduardo Piazera, Rosilda Feltrin, Léo Kroth,
Ana Paula Schlichting, José Márcio Lehmann, Vlademir Gazoni, Anderson Kangerski, Fabiana Alexandre,
Eduardo Neujhar, Adriana Padilha, Fernando Felix, Evandro Spagnollo, Daniel Canabarro e Matheus Fraga

cussão e aprovação geral.
O Seagro tem direito a 15 vagas: três
são vagas natas para os diretores da
Fisenge. As 12 vagas restantes foram assim definidas: quatro para a diretoria executiva e oito para as diretorias regionais.
No final do encontro preparatório as va-

gas foram sorteadas. Dos 15 delegados,
quatro são engenheiras agrônomas.
Além de levar ao Consenge as propostas resultantes dos trabalhos no Seagro,
os delegados vão debater e deliberar as
diretrizes de ação para os próximos anos
e eleger a nova diretoria da Federação.

a palestra com o secretário da Agricultura e da Pesca, engenheiro agrônomo
Aírton Spies, sobre a situação e perspectivas das empresas públicas Epagri e
Cidasc e possíveis encaminhamentos do
PCS, visando o fortalecimento da defesa
sanitária, da pesquisa e da extensão rural.
No espaço aberto a perguntas, os dirigentes aproveitaram para questionar a
falta de propostas do governo diante

das reivindicações da Campanha Salarial
2014/15 nas empresas públicas. Spies
não se esquivou, respondeu todas as
questões e se comprometeu em agendar
uma audiência nos próximos dias para
apresentar uma contraproposta.
Segundo o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni, o
encontro foi bem produtivo. “Esperamos
que o secretário leve adiante os compromissos assumidos referentes ao pla-

O 10º Consenge - Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros
terá como tema geral “Um Projeto de
Nação para o Brasil” e será realizado
de 27 a 30 agosto/14, em Búzios/RJ.
Dois temas centrais serão debatidos:
O Papel do Estado Brasileiro no
Desenvolvimento Nacional e O Papel
do Movimento Sindical Frente às
Modificações do Mundo do Trabalho.
Na solenidade de abertura haverá
o lançamento do livro “Fisenge 20
anos: Duas décadas de lutas e esperanças”. Em seguida, o ex-ministro da
Secretaria Geral da Presidência da
República, Luiz Dulci, vai ministrar a
Palestra Magna “Um Projeto de Nação para o Brasil”.
No dia seguinte, haverá a palestra
“O papel do Estado Brasileiro no Desenvolvimento Nacional”, ministrada
pelo professor da UFRJ, Ricardo Bielshowsky, e pelo representante da Secretaria do Programa de Aceleração
do Crescimento, do Ministério do
Planejamento, Maurício Muniz Carvalho. Após a palestra haverá debate e
grupo de trabalho.
No último dia, após a discussão e
deliberação das propostas, recomendações e moções, com base nos grupos de trabalho, será apresentada
para aprovação a Carta do Rio de
Janeiro. No final haverá a eleição,
apresentação e posse da nova diretoria da Fisenge - Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros.

Campanha Salarial e mobilizações foram pauta no CD

Em 7 de maio, na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do
Seagro realizado em Florianópolis, os
dirigentes regionais apresentaram o cenário de suas respectivas bases, debateram e deliberaram propostas de manifestações e futuras mobilizações. O
tema principal foi as manifestações da
categoria prevista para o dia 13 e maio,
em Florianópolis
Um momento esperado por todos foi

no de carreira”, ressalta Gazoni
Além dos dirigentes do Seagro, prestigiaram o evento o presidente da Uneagro Leonel Ferreira Jr., o presidente da
Feagro-SC Raul Zucatto, o chefe de gabinete do Crea-SC Ari Neumann e o deputado Estadual José Milton Scheffer.
No dia seguinte, dentro da programação do CD, foi realizado o Encontro
Estadual Preparatório para o 10º
Consenge.
O secretário da
Agricultura e da Pesca,
engenheiro agrônomo
Aírton Spies, responde
aos questionamentos
dos dirigentes sobre a
falta de propostas do
Governo diante das
reivindicações da
Campanha Salarial
2014/2015 nas
empresas públicas
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Manifestação silenciosa por plano de carreira
repercutiu na abertura do 8º CEEA

O

Profissionais da Epagri e Cidasc usando camisetas pretas reivindicam o plano de carreira no
maior congresso da categoria que tem como tema a “Segurança Alimentar e Responsabilidade Profissional”

auditório da Fiesc lotado de profissionais, estudantes e autoridades demonstraram mais uma
vez a unidade, comprometimento e representatividade da categoria na solenidade de abertura do 8º
CEEA - Congresso Estadual de Engenheiros
Agrônomos, realizado entre 28 a 30 de
maio, em Florianópolis.
Após os pronunciamentos das autoridades que compuseram a mesa de abertura, o engenheiro agrônomo Aírton
Spies, Secretário de Estado da Agricultura
e da Pesca de Santa Catarina, proferiu a
palestra magna “A importância do setor
agropecuário no desenvolvimento de
Santa Catarina”.
Com o tema “Segurança Alimentar e

Responsabilidade Profissional”, o evento
promoveu a discussão sobre a utilização
dos agrotóxicos, produção sustentável e
o futuro profissional da categoria. Para fechar o evento, a palestra com o Ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller sobre “A produção e demanda brasileira e mundial de alimentos
seguros no século 21”.

Manifestação
A manifestação silenciosa dos profissionais da Epagri e Cidasc com camisetas
pretas e distribuição de panfletos não
passou despercebida. O movimento que
era silencioso se tornou sonoro na fala de
apoio de diversos deputados e lideranças

Presidente do Seagro Vlademir Gazoni na abertura do evento

que destacaram apoio a reivindicação de
um plano de carreira. O próprio secretário
Spies encerrou sua conferência ressaltando que o atual PCS das empresas cumpriu
seu papel, mas que já “está desgastado
pelo tempo”.
Segundo a diretoria do Seagro foi uma
noite memorável. “Foi grande a presença
de políticos e lideranças da categoria
prestigiando o evento e ainda nossa manifestação foi verbalizada pelos depoimentos das autoridades na mesa oficial”,
afirmou o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni.
O evento superou as expectativas da
comissão organizadora. Segundo o coordenador do 8º CEEA, engenheiro agrônomo Raul Zucatto, a comissão organizadora

e as subcomissões técnicas setoriais trabalharam para que o evento seja um grande sucesso e que proporcione atualização
profissional, aliado ao fortalecimento da
estrutura organizacional da categoria, da
representatividade classista e a valorização profissional do engenheiro agrônomo.
A promoção e realização do evento
foi do Seagro, Uneagro, da Feagro-SC e
das associações regionais filiadas (Agrocon, Aeagro/Fpolis, Aeajo, Assea, Aeagro/Chapecó, Agroec, Aeacn, Asseaplan,
Aeagri, Aeasc/Criciúma, Aeababitonga).
A cobertura completa sobre as palestras e a Carta do CEEA estarão na próxima
edição do Jornal do Seagro.

Engs. agrs. da Epagri e Cidasc mobilizados por um plano de carreira, com apoio do Dep. Est. José Milton
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O presidente da Feagro-SC e coordenador do 8º CEEA, Raul Zucatto, iniciando os trabalhos. Na mesa
de abertura (da esquerda para a direita): José Walter Dresch (Fetaesc), Dep. Estadual Eni Voltolini,
Dep. Federal Rogério Peninha Mendonça, Fabiana Alexandre (Fisenge/Coletivo de Mulheres do
Seagro), Emílio Mouchrek Filho (Confaeab), José Tadeu da Silva (Confea), Aírton Spies (Secretaria da
Agricultura), Vlademir Gazoni (Seagro), Leonel Ferreira Jr (Uneagro), Joares Ponticelli (Alesc),
Carlos Alberto Kita Xavier (Crea-SC), Cláudio Calheiros (Mútua), Dep. Est. José Milton Sheffer,
Dep. Fed. Valdir Colatto, e Jacir Maffi (Mapa-SC)

Celeiro do mundo na
produção de alimentos
A projeção da falta de alimentos
tem trazido preocupação ao mundo
e mostra-se uma boa oportunidade
para o crescimento da agricultura familiar e do agronegócio como um
todo. Segundo especialistas em economia agrícola, o Brasil é uma das
nações mais preparadas para suprir
a atual escassez de alimentos.
Estima-se que até 2050 o mundo
vai necessitar de 70% a mais de alimentos. O Brasil deve ser o responsável por 40% deste aumento na
produção mundial. “Como profissionais da agronomia, somos o principal agente dessa conjuntura. O
Brasil já é líder na produção de diversos produtos agrícolas, como carne bovina, suco de laranja e soja.
Amanhã, poderá ser o celeiro do
mundo, a solução do problema da
inflação dos alimentos”, destaca o
presidente da Feagro-SC, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto. E completa:
“Estamos vindo de uma safra muito
boa, rentável ao produtor, com muito investimento em tecnologia. Isso
implica aumento de produtividade e
dá uma boa perspectiva para a agricultura familiar e para o agronegócio”, ressalta.
O agronegócio vem passando por
intenso processo de profissionalização, que é intimamente ligado à melhoria de produtividade, a tecnologia
usada nas lavouras, que de um modo
geral, é considerada de ponta, permitindo produtividade tão boa
quanto à de países do primeiro mundo. Segundo Zucatto, temos espaço,
clima e agora tecnologia. “Acredito
que, se fizermos todo o trabalho cer-

to, poderemos dobrar nossa produção agrícola e triplicar as exportações do agronegócio, hoje na casa
de US$ 50 bilhões anuais”, justifica.
Nos anos recentes, a agropecuária catarinense cresce menos que a
nacional. De 2006 para cá, a participação de Santa Catarina diminuiu
tanto na área animal quanto vegetal. Isso que ocorre tanto pela redução da área plantada com grãos no
estado, como pelo seu crescimento
em outros estados. Além disso, pesa
também o fato de a produção de
carnes (frango e suínos) estarem
crescendo mais em outros estados
do que em SC, embora cresça também aqui, mas com redução de produtores. Apesar disso, em 2010 a
participação da agricultura na formação do Produto Interno Bruto
(PIB) ainda era maior no estado do
que no País – 8.1% contra 5,9%.
Nas exportações, enquanto no
Brasil o agronegócio representa 35%
do valor total das exportações, em
Santa Catarina representa 62%. Isso
se deve especialmente às exportações de frango, suínos, fumo, complexo soja e à indústria da madeira
papel e papelão, não necessariamente nessa ordem.
No ranking da agricultura, Santa
Catarina ocupa as primeiras posições: 1º lugar na produção nacional
de cebola, maçã, suínos, ostras e
mexilhões; 2º de tabaco, trigo, arroz
e aves; 3º de mel; 4º de alho e banana; 5º de batata, uva e leite; 6º
de feijão; 7º de tomate; 8º de milho; 12º de mandioca e soja. (Fonte:
IBGE – LSPA: Safra 2011/12).
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Finalmente o relatório da
Roland Berger foi divulgado

O

diretor financeiro do Seagro,
engenheiro agrônomo Léo Teobaldo Kroth, representou o Sindicato na reunião na sede da
Epagri quando foi apresentado
o relatório final do Projeto de Eficiência
Operacional nas Empresas Administradas
pelo Estado de Santa Catarina, do Plano
de Gestão da Administração Indireta,
preparado pela Roland Berger Strategy
Consultants, em 18 de março.
Além do Seagro, diretores da Epagri,
representantes da Faper e de vários sindicatos ligados ao setor acompanharam
a explanação resumida do relatório feita
pelo consultor Ricardo Moritz, da Secretaria da Fazenda, inclusive com as propostas de reestruturação para a Epagri.
Nesse sentido, foram sugeridas a readequação do quadro funcional da Empresa,
o fortalecimento do conselho de administração, a revisão do PCS - Plano de
Cargos e Salários e a implantação da meritocracia do processo de avaliação funcional, entre outras ações.
O Seagro tem cobrado insistentemente a divulgação do relatório por defender

a transparência nas ações e que as decisões da Empresa, sejam apresentadas e
debatidas tanto com os dirigentes sindicais como com os funcionários e suas representações.
De acordo com Léo, o relatório apresenta um diagnóstico amplo sobre a estrutura gerencial, técnica e financeira da
Epagri, bem como aponta diversos aspectos que necessitam ser aprimorados
para a melhoria do desempenho e alcance de seus objetivos.
Entretanto, é preciso que as adequações propostas sejam no sentido de aumentar a efetividade das ações da
Epagri, tanto na pesquisa agropecuária
quanto na extensão rural e pesqueira,
que contemplem principalmente a agricultura familiar e a pesca artesanal, e
que sejam fruto de um amplo debate interno e externo. Isso porque algumas recomendações do relatório implicam em
mudanças expressivas nos processos, como é o caso do contrato de gestão, quadro mínimo de empregados, estrutura,
entre outros.

Potencial da Fruticultura foi tema
de debate em Xanxerê

A 2ª Jornada de Fruticultura do Oeste
Catarinense reuniu cerca de 150 pessoas
entre produtores, técnicos e pesquisadores da região de Xanxerê, em 11 de março/14. Foram temas de palestras a demanda do mercado regional de frutas, o
potencial econômico da cultura da uva na
Região Oeste, as culturas da uva, da oliveira e da noz pecã, além da agroindustrialização de frutas.
Entre os palestrantes, o engenheiro
agrônomo Remi Dambrós, pesquisador
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em Vitivinicultura na Epagri de Videira,
que falou sobre “Cultura da uva – problemas e soluções atuais”.
Segundo a diretoria regional do Seagro em Xanxerê, o objetivo da Jornada
foi divulgar o potencial da fruticultura na
região.
O Seagro apoiou o evento realizado
dentro da programação da 17ª Expo Femi,
pela Associação dos Produtores de Frutas,
Uva e Vinho de Xanxerê e região, Epagri,
Cidasc, entre outras entidades.
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“Não vamos abrir mão do Plano

Primeira reunião de
negociação na Secre
taria
Agricultura, em 27/03

A

Reunião do CD do
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s com dirigentes da Se
Reunião dos sindicato
/04
01
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c,
as
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e
da Agricultura, Epagri

A categoria definiu o PCS como prioridade e não vai mais abrir mão de uma solução im
dos pesquisadores e extensionistas rurais na Epagri e dos fiscais agropec

pós quatro rodadas de negociação com a Secretaria da Agricultura e dirigentes da Epagri e
Cidasc, o impasse continua na
questão do PCS - Plano de Cargos e Salários. Além de ignorar a questão
do PCS, a contraproposta do Governo
apresentou retrocessos. São os conhecidos “bodes na sala” colocados para desviar o foco das prioridades eleitas pelos
engenheiros agrônomos em assembleia.
Segundo a diretoria do Seagro, alguns
desses “bodes” já foram resolvidos após
três rodadas de negociação. Como a correção do auxílio creche que passou a ser
de R$ 834,00, menor piso estadual, e do

adicional de insalubridade que passou
para R$ 4.344,00, equivalente a seis salários mínimos. Ambas são conquistas
importantes, mas que beneficiam apenas
parte dos trabalhadores.
Na questão da garantia de emprego,
que evita demissões sem justa causa, o
Governo quer apenas repetir o que já
existia. Ou seja, garantia até abril de
2015, não aumentando em mais um ano
como vinha sendo feito nos anos anteriores. “Parece que quer ficar liberado para demitir quem quiser a partir de 2015,
depois de encerrado o PDVI”, alerta o
presidente do Seagro, Vlademir Gazoni.
Na quarta rodada de negociação realizada em 22 de maio, Gazoni, o diretor
financeiro Léo Kroth e a assessora jurídica do Seagro, advogada Sandra Marangoni, cobraram mais uma vez do secretário
Aírton Spies o compromisso do Governo

de implantar um plano de carreira.
Segundo o presidente do Seagro, sem
um calendário para implantar o PCS não
existe a possibilidade de levar a contraproposta para avaliação da categoria.
“Graças a nossa luta dos últimos anos, o
assunto das carreiras e do PCS passou a
ser discutido por todos, inclusive pelo
Governo. A Cidasc até elaborou uma proposta e entregou ao CPF. Ainda tem que
melhorar, mas já é um avanço. Já ajuizamos ação contra a Epagri e agora não vamos mais recuar enquanto a questão não
se consolidar”, afirmou Gazoni.

Pauta mínima
A única questão definida na última rodada foi apresentar uma nova pauta mínima para o secretário Spies levar ao
Governo e que, se atendida, será levada

para avaliação da categoria. O Seagro e
o Simvet apresentaram como cláusulas
essenciais e outras também importantes
para a categoria.

Cláusulas essenciais
• Novo Plano de Cargos e Salários - PCS
estabelecendo um cronograma de implantação;
• Garantia de emprego - renovar até 30
de abril de 2016;
• Plano de Auxilio Saúde – contribuição
patronal para 4,5%;
• Retorno da cláusula do diretor eleito.

Cláusulas importantes:
• Reajuste do vale alimentação;
• Contribuição patronal para Ceres nos
casos de auxilio doença;
• Prorrogação do PDVI e PDI.

Assembleia Geral definiu como prioridade a retomada da carreira
Mais de 300 profissionais participaram da Assembleia Geral Extraordinária, em sessões regionais, realizada pelo Seagro em 31 de março/14, onde debateram e aprovaram a pauta de reivindicações da
Campanha Salarial 2014/2015 nas empresas públicas.
Além de apresentar as propostas levantadas nos
três encontros macrorregionais com os dirigentes das
22 diretorias regionais em São José, Campos Novos e
em Chapecó, os engenheiros agrônomos e médicos
veterinários também definiram como prioridade a retomada da carreira nas empresas através do PCS.
AGE EM FLORIANÓPOLIS

AGE EM TUBARÃO

AGE EM CRICIÚMA/URUSSANGA

AGE EM VIDEIRA

AGE EM CONCÓRDIA
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Seagro para programar
ilizações, em 07/05
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Clima de protesto na
abertura do 8º CEEA
Segundo a diretoria do Seagro, a categoria acumula perdas significativas de
INPC e reivindica um novo PCS a mais de
cinco anos. “Profissionais com 20 anos de
empresa recebem o piso da categoria, o
mesmo que recebem os recém contratados. Esse achatamento dos salários e a
falta de expectativas desmotivam a categoria”, destaca o diretor de comunicação
e imprensa do Seagro, Jorge Dotti Cesa.

Rodada com
dirige
o secretário ntes do Seagro e Simvet
da Agricultura
e
, em 22/05

Em 7 de maio, na reunião do CD, o secretário da
Agricultura, engenheiro agrônomo Aírton Spies, se comprometeu em agendar nova rodada de negociações e
apresentar uma contraproposta do Governo.
Só que a proposta foi desconsiderada pelo Seagro
e demais sindicatos porque foi pior do que a prevista
anteriormente, pelos parâmetros de negociação emitidos
pelo CPF - Conselho de Política Financeira: INPC do período
(5,82%) no salário, sem impacto nas demais cláusulas (auxílio-creche, insalubridade, vale-alimentação, entre outros,
além da retirada de quatro cláusulas do ACT anterior (PCS,
Garantia de emprego, Diretor eleito e homologação) não
tem indicativo de atender as demais reivindicações.
Assim, ficou mantida a mobilização para o período de 28 a 30 de maio, junto
com o 8º CEEA, definida no CD. Foram confeccionados camisetas e folder para
divulgar e informar a sociedade as reivindicações da categoria e alertar sobre o
risco de um apagão tecnológico com o esvaziamento dos profissionais do serviço
público. O Seagro continua divulgando as ações e rodadas de negociações no
Boletim de Campanha.

Os engenheiros agrônomos exigem:

Cronograma de ações
• 03/12/13: Reunião do CD debate estratégias para
a Campanha Salarial 2014/2015;
• 25 a 28/02/1014: Encontros Macros Regiões
para construir a pauta de reivindicações democraticamente;
• 10/03: Assembleia Geral em sessões regionais
para debater a inclusão ou alteração de cláusulas
levantadas nos encontros macrorregionais;
• 18 e19/03: Apresentação e consolidação da prépauta na reunião do CD;
• 31/03: Assembleia Geral Extraordinária em
sessões regionais aprovou a pauta de reivindicações;
• 27/03: 1ª Reunião Negociação para cobrar o
PCS com o secretário da Agricultura João
Rodrigues, do adjunto Aírton Spies e do diretor da
Cidasc, Valdo Santos Filho;
• 01/04: Rodada de negociação com dirigentes da
Secretaria da Agricultura, Epagri e Cidasc;
• 15/04: Audiência com o Secretário Aírton Spies
sobre o 8º CEEA e também sobre as negociações
da Campanha Salarial;
• 23/04: Reunião no DRT com a participação de
representantes da Cidasc e Secretaria da
Agricultura;
• 07/05: Reunião do CD do Seagro para programar
ações e mobilizações;
•15/05: Rodada com dirigentes dos sindicatos e o
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Mobilização é fundamental para
avançar na Campanha salarial

mediata que valorize a carreira
cuários na Cidasc

O auditório lotado de profissionais, estudantes e autoridades do setor na abertura do 8º CEEA - Congresso Estadual de
Engenheiros Agrônomos foi o cenário para
os profissionais da Epagri e da Cidasc demonstrarem sua luta por um plano de carreira. Usando camisetas pretas com dizeres sobre a luta pela carreira e o luto pela
agricultura, distribuíram panfletos informativos sobre a falta de investimento e
da desvalorização do profissional pelo
Governo e o risco de um apagão tecnológico na agricultura catarinense.
A manifestação não passou despercebida. Ao contrário. Ganhou voz nos pronunciamentos das autoridades presentes
e muitos apelaram para que o Governo
atenda essa importante reivindicação.
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Secretário Aírton Spies. Proposta mantinha apenas
o INPC (5,82%)e renovação parcial das cláusulas
sociais;
• 22/05: 4ª rodada de negociações quando foi
definida a nova pauta mínima para levar ao
Governo;
• 28 a 30: Manifestações e protesto silencioso
através de camisetas com os dizeres “EU LUTO –
PLANO DE CARREIRA” e “S.O.S. AGRICULTURA –
Serviço Público”.

Fique por dentro da sua
Campanha Salarial!
Atualize seu endereço:
seagro@seagro-sc.or.br
Confira as notícias no site ou facebook

facebook.com/seagro-sc
www.seagro-sc.org.br

• Mais investimento em pesquisa
agropecuária, extensão rural,
assistência técnica e defesa sanitária
animal e vegetal;
• Novo Plano de Carreira com recomposição salarial;
• Reposição das vagas abertas pelo PDVI;
• Gestão mais técnica e menos política;
• Cumprimento dos Acordos Coletivos anteriores;
• Reajuste no Plano de Saúde;
• Garantia contra demissões sem justa causa

Tratamento diferenciado
Não bastasse um histórico de perdas
de INPC acumulada em mais de 42% e
o achatamento da carreira, os engenheiros agrônomos manifestaram sua
revolta nas assembleias com o tratamento diferenciado dado pelo Governo
aos setores da administração direta no
final de 2013, com um pacote salarial
para uma parcela dos servidores da administração direta aprovado na Assembleia Legislativa.
Para outros, houve a criação de expressivas gratificações. Caso da Lei nº
16.303 de 20 de dezembro/13, que o
Governador Raimundo Colombo sancio-

nou no apagar das luzes do final de
2013, beneficiando milhares de servidores de alguns segmentos.
Esses atos associado às perdas salariais acumuladas, as reivindicações
sociais subtraídas nos dois últimos
acordos coletivos, a demora e até o
descaso na apresentação transparente
e efetivação do Plano de Cargos e Salários, das empresas públicas, Cidasc e
Epagri, foram motivo de calorosas discussões e a necessidade urgente de realizar manifestações, paralisações pontuais, entre outros.
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Assembleia regional realizada
em Chapecó, 10/04

Assembleia regional rea
lizada
em Campos Novos, em 14/
04

Negociações nas cooperativas e agroindústrias

A

A principal conquista e motivo de luta permanente do Seagro é o cumprimento pelas empresas
do Salário Mínimo Profissional aos profissionais das cooperativas e agroindústrias

diretoria do Seagro entregou a
pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2014-2015 aos
sindicatos patronais Sindicarne
(Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados de SC) e Sindiocesc (Sindicato e Organização das Cooperativas do
Estado de SC), em 14 abril/14.
Além da reunião administrativa agendada no DRT onde os sindicatos patronais
não compareceram, o Seagro esteve reunido em 21 de maio com o representante
das agroindústrias, Ricardo Gouveia, para
negociação. Na ocasião, Gouveia disse
que primeiro estão definindo os índices
e avanços com os sindicatos majoritários,
mas acredita que em breve trará uma

contraproposta.
Nas assembleias regionais realizadas
entre 4 a 11 de abril/14, os engenheiros
agrônomos que atuam nas cooperativas
e agroindústrias debateram a pauta de
reivindicações, entre outros assuntos de
interesse da categoria, especialmente sobre o Salário Mínimo Profissional. Foram
seis assembleias realizadas nas regiões
com maior concentração de colegas das
cooperativas e agroindústrias, como em
Massaranduba, Itapiranga, São Joaquim,
Rio do Sul, Concórdia, Mafra, Xanxerê,
Chapecó, Jacinto Machado e Campos
Novos.
A principal conquista e motivo de luta

permanente do Seagro é o cumprimento
pelas empresas do Salário Mínimo Profissional, no valor de 8,5 salários mínimos
(equivalente a R$ 6.154,00) para jornada
de 40 horas.
Além de ganhar diversas ações trabalhistas no período de 2006/2008, o Seagro tem preservado a cláusula na Convenção que garante o cumprimento da
Lei 4.950/66 que define o piso da categoria. Isso se torna ainda mais importante no momento em que esta lei está
ameaçada de extinção no Supremo
Tribunal Federal (STF), fato este que vem
sendo acompanhado de perto pelo
Seagro através da Federação (Fisenge).

Florianópolis vai sediar o 3º Conafa

Entre 18 a 22 de agosto/14, profissionais de todo o país estarão reunidos
em Florianópolis para debater
“Instrumento para a Organização da
carreira de Fiscalização Federal Agropecuária”, na terceira edição do Conafa
- Congresso Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, promovido pelo sindicato da categoria, o Anffa Sindical.

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
• GARANTIA DO PAGAMENTO DO SMP;
• REAJUSTE SALARIAL DE 100%
PELO INPC (5,82%);
• AUMENTO REAL DE 5%, RELATIVO
AO PIB;
• ANUÊNIO;
• GRATIFICAÇÃO POR PÓS-GRADUAÇÃO,
MESTRADO E DOUTORADO;
• RENOVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2013/2014.

30 DE MAIO
Dia do Fiscal
Agropecuário

Diversas teses serão discutidas, defendidas e escolhidas na grande plenária
através do voto da maioria,
constituindo as linhas que irão construir a pavimentação dos caminhos que
iremos trilhar em todas as áreas.
Segundo o diretor do Seagro, Osmarino Ghizoni, a expectativa é de que o
3º Conaffa seja o maior da história.

O Seagro parabeniza os
profissionais na árdua tarefa
de fiscalizar e garantir a
segurança alimentar no país

A carreira de fiscal agropecuário em Santa Catarina

Os fiscais agropecuários são diretamente responsáveis pela sanidade dos
animais e vegetais, seus produtos e subprodutos. Portanto, também responsáveis pela saúde humana, zelando pelo
patrimônio agroambiental e buscando
garantir para os mercados importadores
e na mesa dos consumidores produtos
agropecuários com qualidade e sanidade, livres de resíduos de drogas veterinárias e agrotóxicos e livres de doenças
como a tuberculose, a brucelose e a febre aftosa, entre outras.
A carreira de fiscal estadual agropecuária está criada em 20 estados brasilei-

ros e Santa Catarina ainda não a criou.
Mesmo sendo um Estado referência com
relação ao status sanitário animal e vegetal, considerado de excelência e com
imensas conquistas a nível internacional.
A criação do cargo em SC é fundamental para o Estado efetuar os controles oficiais e adotar as medidas previstas no
Sisbi/Suasa – Sistema Brasileiro de
Inspeção/Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária. O respaldo legal
pertinente à fiscalização e à inspeção dá
a legitimidade necessária aos atos administrativos exarados pelos servidores do
Estado que exercem os serviços de fisca-

lização agropecuária.
“Nós, associados da Afea-SC, servidores da Cidasc, estamos desde 2010 trabalhando para criar a carreira de fiscal estadual agropecuário em SC. Participamos de
reuniões com outras unidades federativas,
onde trocamos informações e fortalecemos os pontos comuns entre todos os
Estados, através da Unafa (União Nacional
dos Fiscais Agropecuários)”, ressalta o
presidente da Afea-SC, médico veterinário
Luiz Claudio Todeschini.
O Governo de SC parece viver estagnado na conquista do status de Estado Livre
de Febre Aftosa Sem Vacinação, alcançado

em 2007, como se ele fosse estático,
quando sabemos que a dinâmica da defesa agropecuária é constante, exigindo cada vez mais investimento e, principalmente, a valorização do trabalho do fiscal estadual agropecuário.
“Temos o direito de participar da criação do novo modelo estadual, adequado
e legal, que tornará a excelência sanitária
alcançada por SC segura e inquestionável,
adequando a atuação dos fiscais agropecuários estaduais e criando um sistema
ágil e efetivo”, conclui o presidente da
Afea-SC.

Boas vindas aos novos engenheiros
agrônomos contratados na Epagri
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Foram contratados 66 engenheiros agrônomos para repor as vagas dos que aderiram
ao PDVI. A previsão é que saiam em torno de 90 até o final do ano

presentar as ações, estrutura e
a história de lutas e conquistas
do Seagro, além da luta pela valorização da carreira dos profissionais das empresas da agricultura levou a diretoria do Sindicato nos
eventos de capacitação aos engenheiros
agrônomos contratados pela Epagri, dias
4 de abril e 9 de maio/14.
O presidente do Seagro, Vlademir
Gazoni, o diretor financeiro Léo Teobaldo
Kroth e o diretor de comunicação e imprensa Jorge Dotti Cesa, apresentaram
em nome do Sindicato as boas vindas aos
novos profissionais. Também entregaram
a Tabela de Honorários dos Engenheiros
Agrônomos, o Estatuto e o Jornal do
Seagro, Revista dos 30 anos, entre outros. No final foi realizada uma pequena
confraternização.
A Epagri está realizando três eventos
de capacitação para os 66 novos contratados aprovados no concurso público de
19 de dezembro/13. O primeiro reúne 28
engenheiros agrônomos no pré-serviço
para extensionistas, iniciado em 12 de
março/14. O segundo para pesquisadores
começou dia 01 de abril, com 15 engenheiros agrônomos. Já o terceiro, está
sendo realizado desde 05 de maio/14,
com 23 colegas que vão atuar como extensionistas.
Segundo os diretores, os encontros
foram bem produtivos, pois sanaram várias dúvidas dos novos colegas sobre contribuições, plano de carreiras, salário mínimo profissional, entre outras. Como resultado, a grande maioria já se associou
ao Seagro.
Até o final de 2014, a previsão é que
90 engenheiros agrônomos devem sair da
Epagri. Destes, 46 já saíram. Ao mesmo
tempo em que considera importante a renovação do quadro de funcionários, o

Segunda turma de extensionistas composta por 23 engenheiros agrônomos, em 7 de maio/14

Pesquisadores contratados no pré-serviço realizado entre 1 a 4 de abril/14

Seagro ressalta a urgência da reposição
de cada pesquisador, extensionista ou
fiscal agropecuário que sair no PDVI.
“Uma das bandeiras de luta do Seagro
é evitar a redução do quadro que gera o
enfraquecimento das empresas públicas
e, consequentemente, ter um apagão tecnológico na agropecuária nos próximos
anos, além do risco ao status sanitário
animal e vegetal de Santa Catarina”, ressalta Gazoni.

O PDVI - Plano de Demissão Voluntária Incentivada lançado pelo Governo
em setembro/13 para reduzir a estrutura
do quadro de pessoal do serviço público
agrícola de Santa Catarina teve mais de
800 funcionários inscritos.
Uma pesquisa realizada junto as diretorias regionais do Seagro comprovou
que o plano atingiu mais os extensionistas e pesquisadores em plena fase de produção. Ou seja, vai gerar o enfraquecimento da área fim das empresas.

Reuniões do
Engenheiro agrônomo é homenageado
Seagro nas
diretorias regionais
O pesquisador da Estação Experimental da
A diretoria executiva do Seagro está
procurando agendar reuniões nas diretorias regionais em todo o estado para discutir assuntos de interesse da categoria
com os associados. A proposta foi levantada e aprovada nas reuniões do conselho
deliberativo.
A proposta é iniciar este trabalho realizando duas a quatro reuniões por mês a
partir de junho/14.
Os diretores regionais devem consultar suas bases para decidirem qual o mês
de preferência para, posteriormente,
acertar uma agenda.

Epagri de Itajaí, engenheiro agrônomo Luiz
Alberto Lichtemberg foi homenageado em fevereiro/14, pela Sociedade Brasileira de
Fruticultura por sua dedicação ao trabalho,
especialmente na área da bananicultura. (Veja
no www.fruticultura.org).
Lichtemberg publicou mais de 150 artigos
sobre fruticultura, participou de comissões e
eventos técnicos da Acorbat, Simpósio
Brasileiro sobre Bananicultura, além de vários
seminários sul - brasileiros sobre bananicultura e sigatoka - negra. Na área de política
profissional, participou das diretorias do
Seagro e da Aeasc.
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Boas vindas
aos novos sócios
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Associados entre
Setembro/13 a Maio/14
Adair Magnaguagho
Alexandre Dadalt
Alvaro Ademir Fauth
André da Costa
André Luiz Kulkamp de Souza
Bianca Coelho
Bruna Parente Porto
Camila Pereira Croge
Cristian Lemos de Medeiros
Cristiano do Nascimento
Diógenes Eleison Y Castro
Diogo Antônio Deoti
Dirceu Junior Ferri
Dirceu Leite
Edivânio Rodrigues Araújo
Eduardo Neves Vieira
Emanuel Ramos Viquetti
Fábio Cristiano Trevizol
Filipe Rodrigues Linalski
Gabriela Cristina Guzatti
Guilherme L. Scaramella Gonçalves
Ivan Cleitom Bini
Janice Ebel
Jean Pierre Pilger
Jeferson A. Portolann de Moura
João Luiz Ricciardi
Johnny Fusinato Frazon
Juliana Golin Krammes
Larisslay Fulton de Valença
Leandro Hahn
Lilian Gonçalves dos Santos
Luana Aparecida Castilho Maro
Luciana Ferro Schneider
Luiz Carlos Jornada do Amaral
Maira Elena Borges Costa
Márcio Ângelo Titon
Marlene Boniatti
Marlon Dutra
Marta Adriana Pedri
Mateus da Silva Pasa
Mauricio H. Arruda Lucena
Rafael Antônio Presotto
Rafael Gustavo Ferreira Morales
Renan Honorato Fernandes
Rodolfo Saldanha
Ruan Matheus Benvenutti
Sidney Antônio F. Kavalco
Sônia Toigo
Tiago Celso Baldissera
Titus Guilherme Costa Porrth
Vilmar José Frazen
Wilian da Silva Ricce

FOTOS DOS EVENTOS

As fotos dos eventos realizados
pelo Seagro e diretorias regionais
estão disponíveis no álbum
picasaweb.google.com/
jornaldoseagro/

www.seagro-sc.org.br
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FEAGRO-SC - FEDERAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

A

Diretoria da Feagro-SC toma posse

Rua Delminda Silveira, 350, Sala 01, Ed. Acqualux, Bairro Agronômica - Florianópolis/SC - CEP 88025-500 - Fone (48) 3237-6835 - www.aeasc-sc.org.br - feagro-sc@feagro-sc.org.br

Posse do Conselho Deliberativo do mandato tampão - gestão março/14 a abri/15

REUNIÃO E ASSEMBLEIA
DA CONFAEAB
O presidente da Feagro-SC, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto representou a Federação na reunião da diretoria e Assembleia
Geral da Confaeab - Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil realizadas
em 25 e 26 de março/14, em Brasília. Na
ocasião foram discutidos e deliberados importantes assuntos de interesse da entidade
e dos engenheiros agrônomos do Brasil.
Também esteve na pauta o Plano de
Trabalho e o Calendário de Eventos para
2014, que inclui reuniões para a organização
do 29º CBA - Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá em Foz do Iguaçu
(PR), de 4 a 7 de agosto/15.

Feagro-SC realizou a reunião ordinária do seu
Conselho Deliberativo em São Joaquim, dias
20 e 21 de março/14. Na ocasião foi empossada a diretoria e os presidentes das associações como membros do CD do mandato tampão, gestão 2014-2015.
Também foram debatidos assuntos pertinentes a organização, estruturação e homologação de novas entidades filiadas, além de avaliar formas de envolvimento
e atuação integrada com as entidades filiadas e futuras
filiações.
Prestigiaram o encontro, o diretor de comunicação
do Seagro Jorge Dotti Cesa, o prefeito e o secretário da
agricultura de São Joaquim, Humberto Brighenti e
Velocino Bolzani (Cau) respectivamente.
Na condição de anfitrião, o presidente da Assea,

Marciano Bittencourt, recepcionou as lideranças e viabilizou uma visita técnica na Cooperativa Sanjo.
O presidente da Feagro-SC, engenheiro agrônomo
Raul Zucatto, ressaltou que a meta agora é consolidar a
estrutura administrativa e funcional da Feagro junto à
categoria, associações filiadas, representantes dos agricultores e a sociedade catarinense.
Associações Regionais Filiadas:
AEAJO - Joaçaba
ASSEA - São Joaquim
AGROCON - Concórdia
AEAGRO - Florianópolis
AGROEC - São Miguel do Oeste
AEACN - Campos Novos
AEAGRO - Chapecó
AEAGRI - Xanxerê
ASSEAPLAN - Canoinhas
AEABABITONGA - Joinville
AEASC - Criciúma

UNEAGRO - COOPERATIVA DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

Assembleia Geral da Uneagro aprovou
a prestação de contas de 2013

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

C

A Uneagro destinou R$ 206 mil em sobras aos cooperados atuantes

erca de 60 cooperados participaram em Lages, da Assembleia Geral Ordinária da Uneagro realizada em 29 de março/14. Na ocasião, os cooperados aprovaram a apresentação de contas do exercício de 2013, relatório sobre
sobre os trabalhos e resultados alcançados no ano passado.
“Entre os principais resultados, ressaltamos os 586 cooperados ativos,
uma receita financeira de R$ 3,7 milhões, além do aumento de contratos e
parcerias em 23%, comparado com
2012”, destaca o presidente da Uneagro, engenheiro agrônomo Leonel
Ferreira Jr.
Os cooperados também aprovaram
por unanimidade o Plano de Trabalho da
Uneagro para 2014, apresentado pela
diretoria. O Plano de trabalho está disponível no site www.uneagro.com.br
O diretor financeiro, engenheiro

agrônomo, Murilo Nunes apresentou a
Previsão Orçamentária Estratégica da
Uneagro para 2014, que foi ajustada e
aprovada pelos cooperados presentes.
Um ponto comemorado foi que a
Cooperativa destinou R$ 206.000,00

(duzentos e seis mil reais) em sobras
para os cooperados atuantes.
No final da AGO foram eleitos os
membros das oitos câmaras setoriais da
Uneagro, veja no box ao lado.

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

Membros das
Câmaras Setoriais
da Uneagro:
• Câmara de apoio a agricultura
familiar:
Alessandro Amaral
• Câmara de apoio ao agronegócio
empresarial:
Samuel Jasper
• Câmara de apoio ao
cooperativismo associativismo e
parcerias estratégicas:
Junior Kunz
• Câmara de apoio ao
financiamento ao crédito rural:
Dirceu Roberto W.
• Câmara de apoio a inovação e
tecnologia:
Juniele Pivetta Sureck
• Câmara de apoio a inclusão
profissional:
Murilo Nunes
• Câmara de apoio a agricultura
de precisão:
Adriano Giuriatti
• Câmara de apoio ao Meio
Ambiente:
Gert R. Fischer

Florianópolis, Abril e Maio de 2014

Estão abertas as
inscrições para
a 71ª Soea
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Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros
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Previsão é que três mil pessoas
prestigiem os eventos

eresina vai sediar o maior evento da área
tecnológica do país, a 71ª Soea - Semana
Oficial da Engenharia e Agronomia que tem
como tema principal “Inovação Tecnológica
para o Desenvolvimento Nacional”. A previsão é que dois mil profissionais e mil estudantes
prestigiem o evento.
Durante a Soea será realizado o Contecc 2014 Congresso Técnico Científico da Engenharia e da
Agronomia. Alinhado ao tema central, o Contecc visa estabelecer o ambiente adequado para discussão
e análise de oportunidades de inovação nas atividades profissionais voltadas à Engenharia e à Agronomia no contexto do desenvolvimento do país.

Engenheiro agrônomo
será homenageado
na 71ª Soea
Indicado pela
Agrocon e aprovado pelo Crea-SC, o
nome do engenheiro agrônomo
Jerônimo Antônio
Fávero foi aprovado no Plenário do
Confea para ser
homenageado com
Medalha do Mérito
2014 na abertura
da 71ª Soea, que
será em Teresina (PI), de 11 a 15 de agosto.
Foram mais de 90 indicações de nomes feitas por
entidades de classe em todo o país. Destas foram
aprovados 24 nomes, sendo 13 para a Medalha e
11 para inscrição no Livro.
Jerônimo é graduado pela UFSM de Santa
Maria (1970). Trabalhou na Acaresc, hoje Epagri,
em diferentes funções. Em 1975, ingressou na
Embrapa. Foi Secretário executivo da ACCS Associação Catarinense de Criadores de Suínos.

Fisenge define plano
de ação em defesa de
um novo Piso Nacional
Além de fomentar no Sistema espaço de difusão
e debate permanente da inovação e dos temas relevantes para a área tecnológica, a partir dos conhecimentos técnico, científicos e empresariais.
Mais informações no www.soea.org.br

4º Epec/Crea debate
resoluções do Confea
O Crea-SC promoveu o 4º Encontro Estadual
de Entidades de Classe (EPEC) e Encontro de
Presidentes de Entidades de Classe, em 7 de
maio. Os eventos reuniram cerca de 80 profissionais de diferentes entidades de classe no auditório do Crea-SC.
Na pauta constava a resolução 1052/14 do
Confea, que regulamenta a concessão de recursos para medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico, científico, de inovação e cultural
do Sistema Confea/Crea e a resolução 1053/14,
que regulamenta a concessão de recursos para
as entidades de classe que objetivem apoiar
ações de fiscalização e valorização profissional.
O evento debateu ainda o papel das Comissões
de Convênio e de Tomada de Contas do Conselho,
o portal das entidades de classe, entre outros.

As indicações para receber as honrarias são
feitas por entidades de classe e passam pela
aprovação dos plenários dos Conselhos Regionais
de Engenharia e Agronomia (Creas) instalados em
todas as capitais. Em seguida, os nomes são
aprovados no Plenário do Confea. Este ano foram
aprovados 24 nomes, sendo 13 para a Medalha e
11 para inscrição no Livro.

FAÇA SUA ART

Eleições para
Confea e Crea-SC
Em 19 de novembro/14, os profissionais registrados no Crea vão eleger o presidente do Confea, presidente do Crea-SC, além de diretores da
Caixa/Mútua, para o mandato de 1º
de janeiro/15 a 31 de dezembro/17.

Fortaleça nossa representação
Indique o SEAGRO-SC - Código nº 21

INFORMAÇÕES
www.crea-sc.org.br

A assessora jurídica do Seagro, advogada Sandra Marangoni, representou o Sindicato na reunião da Fisenge para
definir ações na defesa da Lei 4.950-A/1966 que estabelece
o Salário Mínimo Profissional dos profissionais da Engenharia
e de Agronomia, em 28 de abril, no Rio de Janeiro. O principal objetivo da reunião com advogadas e advogados da
Fisenge e dos sindicatos filiados foi coletivizar as informações sobre todas as ações dos sindicatos acerca do SMP e
estabelecer um calendário de ações e de estratégias conjuntas com o objetivo de reforçar a argumentação na defesa do
Amicus Curiae.
A assessora jurídica da Fisenge, Daniele Gabrich, iniciou
o encontro trazendo um panorama das ações nacionais, especialmente o Amicus Curiae, pedido pela Fisenge, SengePR e Seagro-SC. O Amicus Curiae (Amigos da Corte) é um
instrumento jurídico que permite a apresentação de mais argumentos diante da controvérsia constitucional, considerando o impacto social e a relevância do caso.
Daniele explicou que já existem decisões monocráticas
no STF contrárias ao SMP, principalmente ao artigo 5º da lei.
Uma decisão monocrática significa a decisão final em um
processo, tomada por um juiz ou, no caso do Supremo Tribunal Federal, por um ministro.
O presidente da Fisenge, engenheiro agrônomo Carlos
Roberto Bittencourt foi enfático: “Vamos lutar para construir
essa nova histórica da política salarial dos engenheiros e das
engenheiras, articulando um outro projeto que contemple
os estatutários, sempre precarizados nas instâncias de governos e prefeituras”, afirmou.
Em dezembro/13, o 8º Congresso Nacional de Profissionais (CNP) aprovou a criação de um anteprojeto, que para
seis horas diárias de serviço, profissionais de nível superior
pleno deverão receber salário mínimo de R$ 5 mil, tecnólogos R$ 4 mil e técnicos de nível médio, R$ 3 mil. O texto
esclarece que os valores são referenciados no mês de dezembro de 2013 e deverão ser reajustados anualmente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou outro
índice que venha substituí-lo.

Coletivo de Mulheres
A diretora regional de Blumenau, engenheira agrônoma
Fabiana Alexandre Branco representou o Seagro na reunião
do Coletivo de Mulheres da Fisenge realizada em Recife/
PE, em 7 de abril/14. Uma das bandeiras do Coletivo é
contra o assédio moral e pela ocupação dos espaços de
poder pelas mulheres.

21
www.fisenge.org.br
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PL que propõe carreira
típica de Estado tem
parecer favorável
O Projeto de Lei (PLC 13/2013)
que inclui as carreiras públicas de engenheiros, arquitetos e agrônomos
entre as classificadas como essenciais
de Estado está pronto desde 29 de
abril/14 para ser votado na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O relator, Senador Romero Jucá
(PMDB-RR), devolveu o projeto sem
alteração e com parecer favorável para a aprovação. Em 19 de fevereiro/14, Jucá já havia apresentado voto
favorável ao pleito.
O Seagro e a Fisenge acompanham
o andamento do PLC porque consideram uma conquista muito importante
que valoriza a categoria na carreira no
âmbito municipal, estadual e federal.
As carreiras típicas de Estado foram previstas na Emenda Constitucional 19/1998, que promoveu a reforma administrativa no serviço público. Inicialmente, a classificação se
restringiu aos servidores das áreas jurídica, de auditoria e de gestão governamental. O PLC 13/2013 altera a
norma que regula as profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo (Lei
5.194/1966) para também enquadrálas como essenciais.

Seagro envia material
sobre SMP para
prefeituras municipais
O Seagro está encaminhando novamente o material sobre a questão do
Salário Mínimo Profissional (SMP) para as
diretorias regionais. Os documentos são
importantes para subsidiar os engenheiros
agrônomos que trabalham nas prefeituras
municipais, cuja legislação federal não se
aplica a administração direta, devendo o
assunto ser tratado na legislação municipal de cada prefeitura.
Além das ações administrativas e jurídicas, o Seagro e a Fisenge vêm nos últimos anos lutando e mobilizando para aprovar no Senado o Projeto de Emenda a
Constituição nº 2 (PEC 02/2010) que pretende estender a garantia do piso salarial
aos estatutários. A PEC está aguardando
votação com parecer de arquivamento
desde 2013.
Outras propostas neste sentido vêm
sendo discutidas no âmbito do Sistema
Confea/Crea e no Congresso Nacional, estando o Seagro e a Fisenge sempre envolvidas nessas discussões.
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Seagro vai realizar mais de 20 eventos
de capacitação e atualização em 2014
SEAGRO-SC

I

Os temas dos cursos e palestras foram levantados pelos dirigentes regionais
em suas respectivas bases e conforme a demanda

nvestir em cursos, encontros e seminários de capacitação e atualização profissional é uma das prioridades da diretoria
do Seagro. Em 2013, 791 profissionais
participaram dos 16 eventos promovidos
pelo Sindicato em parceria com o PEC - Programa de Educação Continuada do Crea-SC.
Para este ano, o Seagro programou 14 eventos de aprimoramento e qualificação profissional, associativo e sindical através do
PEC/Crea-SC. O Seagro também apoia a realização de outros eventos, como o Ceea - Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos, 2ª
Jornada de Fruticultura do Oeste Catarinense,
entre outros.
Os temas dos cursos e palestras foram levantados pelos dirigentes regionais do Seagro
em suas respectivas bases conforme a demanda. Segundo o vice-presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera, a prioridade será na qualidade dos eventos para manter o alto índice de participação dos profissionais, especialmente os que trabalham na iniciativa privada e prefeituras municipais.
“É fundamental ressaltar a participação e
dedicação dos diretores regionais que abdicaram de suas atividades profissionais ou de lazer
para organizar e divulgar os eventos do Seagro”, ressalta Piazera.
Em 2014, o Crea-SC destinou R$ 962 mil
para os projetos de 41 entidades de classe. Em
2013, foram realizados cerca de 120 cursos/
eventos, com a participação de mais de 4 mil
profissionais.

REGIONAL

DATA

EVENTO

Canoinhas

Agosto

Manejo da Fertilidade em Sistemas
Conservacionistas de Uso do Solo

Agosto

Curso de Cadastro Ambiental Rural - CAR

Setembro

Curso de Excel avançado

Chapecó

Novembro

Encontro de Fruticultura no Oeste Catarinense

Criciúma

Junho/Julho

Curso sobre o Novo Código Florestal:
Cadastro Ambiental Rural - CAR /
Planos de Recuperação Ambiental - PRA

Junho

Curso Manejo de Pragas e Doenças

Julho

Curso Manejo e Conservação do Solo e Água

Agosto

Curso de Atualização em Solos

Julho

Curso Cadastro Ambiental Rural - CAR

Setembro

Fis. Vegetal - Relação Planta x Solo x Ambiente

Agosto

9º Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais

Dezembro

10º Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais

Campos Novos

Joaçaba

Joinville
Jaraguá do Sul
Itajaí e
Blumenau

Seagro Diretoria
Executiva

Fique atento na agenda disponível no www.seagro-sc.org.br

A Diretoria do SEAGRO-SC
parabeniza todos engenheiros
agrônomos e demais parceiros que
contribuíram e continuam fazendo
esta história de 31 anos de
lutas e conquistas.

SEAGRO-SC

Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina

Fundado em 29 de abril de 1983

VALORIZE SEU TRABALHO
Faça ART junto ao Crea-SC

Indique o SEAGRO-SC
Nº 21

( ) Falecido
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( ) Não Procurado

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

( ) Recusado
( ) Endereço Insuficiente
( ) Não Existe nº Indicado
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Reintegrado ao Serviço Postal em
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