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Seagro apoia criação do cargo
de Fiscal Agropecuário em SC

Em 9 de dezembro/13, das 8 as 17h30,
os sócios do Seagro têm importante 

compromisso com a categoria: a eleição
dos conselheiros e seus respectivos suplentes
para representar o Sindicato junto a Câ ma ra

Especializada de Agronomia e Plenário
do Crea-SC. Participe!  

São disputadas até quatro vagas e cada 
sócio poderá votar em até duas chapas. Se

votar em mais de duas o voto será anulado.
Procure sua diretoria regional e vote! 

CONHEÇA OS PLANOS DE TRABALHO DAS CINCO CHAPAS QUE DISPUTAM DE DUAS ATÉ QUATRO VAGAS DE CONSELHEIROS DO SEAGRO.  PÁGINAS 4 e 5

Audiência pública mobilizada pela Afeasc resultou na formação de uma comissão 
representativa para estudar a melhor solução para criar a carreira na Cidasc

ngenheiros agrônomos e médicos
veterinários da Cidasc lotaram o
Plenarinho da Assembleia Legis la -
tiva em 29 de outubro, na audiên-
cia pública pela criação do cargo

de fiscal agropecuário em Santa Cata ri na
conquistada pela Afeasc - As so cia ção dos
Fiscais Esta duais Agrope cuários de SC. 

O apoio unânime dos presentes pela
viabilização da carreira de fiscal, opondo-
se à posição jurídica apresentada pela
Cidasc, resultou na formação de uma co-
missão representativa para estudar a me-
lhor solução para a criação do cargo no
Estado. O Seagro apoia a luta dos profis-
sionais e da Afeasc e coloca sua estrutura
física e jurídica a disposição para auxiliar
no que for necessário.  

EE

Gallotti Germano Piazera Jorge Dotti Fernando

Adinan Rosilda Matheus Adriana Celso

CH
AP

A 
  2

CH
AP

A 
  3

CH
AP

A 
 4

CH
AP

A 
  5

Os dirigentes do Seagro, Vlademir Gazoni, Jorge Dotti Cesa, Matheus Mazon Fraga e Osmarino Ghizoni
estiveram na audiência pública da Afeasc pela criação da carreira de Fiscal Agropecuário na Cidasc 
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agricultura catarinense vive um momento
delicado. De um lado, é inegável a im-
portância que as empresas públicas Epa -
gri, Cidasc e Ceasa tem para a agropecuá-
ria, para o abastecimento do consumidor

e para a economia catarinense. Por outro lado, ao
mesmo tempo em que o PDVI - Plano de Demissão
Voluntária e Incentivada implantado pelo Governo
do Estado abre espaço para uma grande renovação
no quadro de funcionários, não existe um com-
promisso formal de reposição imediata dos pes-
quisadores, extensionistas rurais e fiscais agrope-
cuários que estão se aposentando em 2014 e
2015. Se isto não ocorrer, estará caracterizado o
agravamento do desmonte que o Seagro vem de-
nunciando. Estaremos na iminência de um apagão
tecnológico, com prejuízos irreparáveis.

Ao mesmo tempo, a assessoria jurídica do
Seagro continua com o trabalho de orientar os as-
sociados que decidirem sair para evitar prejuízos,
como analisar os cálculos dos benefícios, consi-
derar os efeitos da incidência do fator previden-
ciário no valor do benefício e das possibilidades
de averbação de tempo de serviço complementar
para aposentadoria.

Nesta edição destacamos ainda a luta que a
Afeasc lidera para criar a carreira de fiscal agro-
pecuário na Cidasc e que resultou em uma audiên-
cia pública. O evento foi um sucesso. O Seagro
apoia essa luta desde 2007 na batalha de um novo
PCS na Cidasc e na Epagri, que contemple carreiras
específicas por área de atuação. 

Também ressaltamos a decisão do Sindicato de
entrar com uma ação coletiva para reivindicar a
correção do FGTS no período de 1999 a 2013, já
que a TR (taxa referencial) ficou zerada, prejudi-
cando os trabalhadores.

O Dia do Engenheiro Agrônomo foi celebrado
em várias regiões do Estado. Eventos de capaci-
tação e aperfeiçoamento profissional, de integra-
ção e confraternização reuniram centenas de co-
legas. O Seagro, dentro do nosso projeto de valo-
rização profissional, desencadeou uma série de
ações na imprensa para destacar a importância do
engenheiro agrônomo, não apenas junto ao agri-
cultor, mas também para o consumidor, alertando
para a segurança alimentar da sociedade. 

Destacamos com orgulho a participação de
cinco chapas que disputam até quatro vagas para
representar o Seagro junto a Câmara Especializada
de Agronomia e Plenária do Crea-SC. Esperamos
que os associados prestigiem e exerçam a demo-
cracia comparecendo às urnas dia 9 de dezem-
bro/13 e elegendo colegas comprometidos com as
bandeiras de lutas do Seagro-SC. Desejamos boa
sorte a todos nesta eleição.

AA s processos ajuizados pela Epa -
gri e que estão sendo acompa-
nhados pela assessoria jurídica
do Seagro ainda não estão fina-
lizados e, ao contrário do que

foi divulgado na imprensa, não há deci-
sões condenando ao pagamento de mul-
tas por litigância de má fé.

Segundo a assessora jurídica do Sea -
gro, advogada Sandra Marangoni, muitos
profissionais realizaram acordo com a Em -
presa para extinguir o processo, por en-
tender que de fato houve alteração de
suas atividades e que não exerciam mais
atividades insalubres. Os casos que con-
tinuaram em andamento ainda não pos-
suem nenhuma decisão definitiva, sendo
que há laudos e sentenças a favor dos tra-
balhadores (que reconhecem a insalubri-
dade do trabalho), há laudos e decisões a
favor da empresa (que entendem que o
trabalho não é insalubre), e tem proces-
sos que ainda não foram julgados. 

“Não há decisões condenando ao pa-
gamento de multas por litigância de má
fé e nenhum desses processos já está fi-
nalizado, posto que mesmo os que pos-
suem sentença (decisão de 1º grau) ainda

dependem do julgamento de recursos das
partes,” ressalta a Dra. Sandra.

Entenda o processo
Na década de 1990, o Seagro conse-

guiu, por decisão judicial, garantir o pa-
gamento do adicional de insalubridade
para os profissionais da Epagri que traba-
lhavam no campo, em contato com agro-
tóxicos.

Após o processo, a Epagri passou a
distribuir equipamentos de proteção indi-
vidual para diminuir o contato com agro-
tóxicos, o que segundo seu entendimento
implicava em melhorias nas condições de
trabalho suficientes para eliminar a insa-
lubridade. Em 2011, com laudos produzi-
dos unilateralmente que indicavam que as
condições laborais teriam sido alteradas,
a Epagri protocolou as primeiras ações
para suspender o pagamento do benefí-
cio. 

Agora a justiça está avaliando essas
alterações, caso a caso, pois como há uma
decisão judicial anterior, somente nova
decisão pode alterar o que foi decidido no
processo ajuizado na década de 1990.

Gerentes e responsáveis pelos departamentos de ad-
ministração, financeiro e jurídico dos sindicatos filiados
a Fisenge participaram do Seminário de Gestão Sindical,
em 17 e 18 de outubro/13, na sede da Federação de Sin -
di catos de Engenheiros - Fisenge. O Seagro esteve repre-
sentado pelo vice-presidente do Seagro e diretor finan-
ceiro da Fisenge, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera,
e a funcionária Leandra de Aquino Cardoso.

Piazera destacou a comunicação entre os diversos se-
tores das entidades de classe. "Temos a expectativa de
que o seminário se torne um projeto de gestão sindical.
Nesse sentido, a comunicação e diálogo são fundamen-
tais para aprimorar as rotinas". 

Seminário de Gestão
Sindical da Fisenge

Seagro contesta informações da suspensão
do adicional de insalubridade na Epagri 

OO

Em 29 de outubro, 35 produtores e
profissionais participaram de uma reu-
nião técnica na comunidade de Arroio da
Barra, entre os municípios de Videira e
Fraiburgo, para conhecer e avaliar os ex-
perimentos de espaçamento e número de
pernadas de pêssego e ameixa, além de
três novas seleções de variedades de pes-
segueiro. 

O evento foi promovido pelos enge-
nheiros agrônomos Arno Eyng, Edson
Luiz de Souza, Marco Antônio Dal Bó e
Sérgio Neres da Veiga, da Epagri de Videi -
ra em parceira com pesquisadores da
Estação Experimental.  Na avaliação dos
produtores, as informações recebidas e a
troca de experiências entre eles e o grupo
técnico foram muito proveitosas.

Profissionais e produtores avaliam os experimentos de pêssego e ameixa 

Reunião sobre fruticultura em Videira

Processos ajuizados pela Epagri ainda não estão finalizados

O Seagro participou da reunião com
cerca de 70 dirigentes sindicais de fede-
rações e sindicatos dos trabalhadores de
Santa Catarina para reivindicar a equipa-
ração do piso salarial estadual aos valores
praticados no estado do Paraná, em 14 de
outubro/13.

Segundo o presidente, engenheiro
agrônomo Vlademir Gazoni, o Seagro par-
ticipa nessa luta pelo seu grande alcance
social e econômico para Santa Catarina.
“Embora o piso não tenha reflexo direto
nos salários da nossa categoria, o Seagro
apoia a iniciativa das entidades parceiras
por entender que um país melhor se cons-
trói a partir do somatório de ações popu-

lares”, ressalta Gazoni. Também destacou
o empenho e a atuação do Dieese - De -
partamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos - e das Cen trais
Sindicais, sempre empenhados, dialogan-
do e negociando com os órgãos compe-
tentes a valorização do profissional.

Piso estadual é tema de debate
com sindicalistas de Santa Catarina
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O Seagro pro moveu um workshop para
os associados com as assessoras jurídicas
Sandra Maran go ni e Silvia Kashivai, espe-
cializadas em direito trabalhista e previden-
ciário, respectivamente, em 11 de novem-
bro. O objetivo foi orientar e sanar dúvidas
dos engenheiros agrônomos sobre o PDVI e
alertar sobre os efeitos da incidência do fa-
tor previdenciário no valor do benefício e
das possibilidades de averbação de tempo
de serviço para aposentadoria. 

As advogadas abordaram duas possibili-
dades de aposentadoria: optar pela aposen-
tadoria mesmo que o fator previdenciário
di minua significativamente o valor do be-
nefício, ou trabalhar mais tempo para ten-
tar diminuir a incidência do fator.

Com a criação do fator previdenciário,
muitos trabalhadores têm optado por pos-
tergar a aposentadoria, permanecendo mais
tempo em atividade para reduzir a incidên-
cia do fator, uma vez que, quanto mais tem-
po de serviço e idade tiver o trabalhador,
menor será a incidência do mesmo.

Segundo Silvia, muitas pessoas desco-
nhecem que o tempo de serviço pode ser

ampliado, com a contagem de tempo tra-
balhado na agricultura, serviço militar, co-
mo menor aprendiz ou em condições insa-
lubres ou perigosas. “No caso dos engenhei-
ros agrônomos, o período até 1995 tem
boas possibilidades de agregar tempo insa-
lubre. Porém, para que esses períodos sejam
averbados e computados como tempo de
contribuição, dependem da solicitação por
parte do segurado no ato do requerimento
administrativo. A comprovação será feita
por meio de prova documental e testemu-
nhal em relação ao tempo rural e de prova
documental em relação ao tempo especial”,
ressalta a advogada. 

Integral ou proporcional
A aposentadoria por tempo de contri-

buição integral exige 35 anos de contribui-
ção para os homens e 30 anos para as mu-
lheres. É destinada àqueles que até
16/12/98 não haviam completado o tempo
mínimo exigido para a aposentadoria por
tempo de contribuição. Os requisitos para
a aposentadoria proporcional são: 30 anos
de contribuição e 53 anos de idade para ho-

mens e 25 anos de contribuição e 48 anos
de idade para as mulheres, mais pedágio
equivalente a 40% do tempo que 16/12/98
faltava para atingir 35 ou 30 anos. O valor
da aposentadoria proporcional será de 70%
do salário-de-benefício, acrescido de 5%
por ano de contribuição que exceder os 30
(para homens) ou 25 anos (para mulheres).

PDVI
A Dra. Sandra alertou sobre a importân-

cia de analisar os cálculos, como a data de
contratação final, a contagem de tempo de
gratificação entre outros. “O Seagro busca
orientar para evitar prejuízos aos profissio-
nais que decidirem sair no PDVI”, destaca. 

No entanto, é importante destacar que
a informação de rescisão do contrato de tra-
balho só tem valor com o aviso prévio de
30 dias. Antes disso, qualquer trabalhador
pode desistir de sair da Empresa. Passados
os 30 dias do aviso prévio, só poderá desis-
tir se a Empresa concordar.

Mais informações com as assessoras tra-
balhista e previdenciária do Seagro no:

juridicoseagro@marangoni-adv.com.br

reocupado com as graves conse-
quências para a agricultura fa-
miliar diante do eminente apa-
gão tecnológico nas empresas
públicas devido ao recorde de

adesão no PDVI - Plano de Demissão Vo -
lun tária Incentivada, o Seagro reivindica
um prazo maior para a saída dos funcio-
nários e exige agilidade nas contratações
dos novos profissionais. 

As adesões ao PDVI superaram as ex-
pectativas e somam mais de 800 inscri-
ções. Como o concurso da Epagri prevê o
provimento de apenas 94 vagas e a for-
mação do Cadastro de Reserva, os dirigen-
tes do Seagro questionam a transferência
do conhecimento para garantir os traba-
lhos das duas empresas públicas nas áreas

de pesquisa agropecuária, extensão rural
e defesa sanitária animal e vegetal.

Para buscar apoio e debater o futuro
das empresas após o PDVI, o presidente
do Seagro, Vlademir Gazoni, e o diretor
de comunicação e imprensa, Jorge Dotti
Cesa, procuraram o de pu ta do e engenhei-
ro agrônomo José Milton Scheffer. 

Na mesma linha, os dirigentes estive-
ram com o presidente da Faesc - Fede ra -
ção da Agricultura e Pecuária de SC, José
Zeferino Predrozo, e com o presidente Jo -
sé Walter Dresch e o vice-presidente Luiz
Sartor da Fetaesc - Federação dos Traba -
lha dores na Agricultura do Estado de SC,
para unir esforços e avaliar as possíveis
consequências da saída de funcionários da
Epagri e Cidasc pelo PDVI. 

Dresch ressaltou sua preocupação, ca-
so não haja em 2014 uma imediata repo-
sição de engenheiros agrônomos e médi-
cos veterinários nas funções de pesquisa-
dores, extensionistas e fiscais agropecuá-
rios. “Atualmente, já existe uma defasa-
gem de assistência técnica para o peque-
no agricultor e deve se agravar caso não
haja uma reposição antecipada do capital
humano e do volume de conhecimento
que vai sair das empresas”, ressaltou.

Segundo Gazoni, essas audiências fo-
ram bem produtivas e comprovaram que
é unânime a preocupação e o engajamen-
to na luta para manter o trabalho e a fun-
ção social dessas empresas, além de mi-
nimizar os efeitos do desmonte da agri-
cultura catarinense.

Seagro exige agilidade nas 
contratações na Epagri e Cidasc

Meta é pressionar para acelerar as reposições e minimizar os efeitos do desmonte

PP

Workshop orienta sobre aposentadoria e PDVI 

Presidente do Seagro, Vlademir Gazoni, Dep. José Milton Scheffer, Jorge Dotti Cesa, 
Ivan Bacic e Valcir Vieira no gabinete do deputado

Reunião na Fetaesc com Luiz Sartor, Jorge Dotti Cesa e os presidentes da Fetaesc,
José Walter Dresch, e do Seagro, Vlademir Gazoni, em 17 de outubro

Delegação de Santa
Catarina no 28º CBA

O Seagro, em parceria com Crea-
SC, faz parte da delegação catarinen-
se para o 28º CBA - Congresso Brasi-
leiro de Agro no mia, através do seu
presidente Vlademir Gazoni, do dire-
tor financeiro adjunto Osmarino Ghi -
zoni e dos dirigentes Adelto Fran -
cisco Miquelotto (Joaçaba), Márcio
Niederauer (Mafra) e Hugo Hermes
(Blumenau). As regiões foram sele-
cionadas por sorteio entre as 22 di-
retorias regionais do Sindicato. Na
condição de diretores da Fisenge,
participaram ainda os diretores do
Seagro, Eduardo Piazera (vice-presi-
dente) e Jorge Dotti Cesa (comuni-
cação e imprensa). 

O 28º CBA acontece em Cuiabá/
MT, de 19 a 22 de novembro/13. O
objetivo foi garantir a participação
do maior número pos sível de enge-
nheiros agrônomos das entidades, a -
lém dos conselheiros da Câ mara de
Agro no mia, cuja par ticipação foi via-
bilizada pelo Crea, no maior e mais
tradicional evento da categoria.
Con fira a programação no site:
www.congressodeagronomia.com

As assessoras jurídicas Sandra Marangoni e Silvia Kashivai, e o presidente do Seagro,
Vlademir Gazoni, falam sobre aposentadoria e PDVI no workshop, em 11 de novembro

Tempo de serviço pode ser
ampliado, se trabalhou:

- Na agricultura, em economia familiar
anterior a 1991 e contado após os 12
anos de idade; 
- No serviço militar obrigatório ou não; 
- Como menor aprendiz (ex. em
Colégio Agrícola); 
- Em condições especiais (insalubres,
perigosas ou penosas); 

O boletim eletrônico 
“Informe Seagro” está sendo

enviado para todos os 
engenheiros agrônomos. 
Atualize seu endereço: 

seagro@seagro-sc.or.br

O novo site do Seagro está mais
moderno e atrativo. 

Confira também no facebook

www.seagro-sc.org.br 
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m 9 de dezembro/13, das 8 as 17h30, os as-
sociados do Seagro terão um importante com-
promisso com a categoria: a eleição dos con-
selheiros e seus respectivos suplentes para re-
presentar o Sindicato junto a Câmara Espe cia -

lizada de Agronomia (Ceagro) e Plenário do Crea-SC. 
A eleição será realizada junto as 22 diretorias re-

gionais do Seagro, de forma direta pelos associados
com proposta de sócio aprovada até 7 de outubro e
em dia com as mensalidades até outubro/13, inclusi-
ve. Cada associado poderá votar em até duas chapas.
Se votar em mais de duas o voto será anulado. 

Além das duas vagas dos conselheiros cujos man-
datos vencem em dezembro deste ano, engenheiros
agrônomos Germano Fuchs e Edilene Steinwandter e
Gilson Gallotti e Adinan Galina, que encerram o pri-
meiro mandato e podem concorrer a reeleição, o Crea-
SC encaminhou ao Confea proposta para que o Seagro
obtenha mais duas vagas na Câmara. 

Essas vagas foram abertas devido a saída dos téc-
nicos de nível médio das Câmaras e do Plenário con-
forme determinação do Confea e ainda dependem da
confirmação na renovação do terço que ocorre até o
final deste ano. As vagas que forem confirmadas pelo
Confea serão preenchidas de acordo com a ordem de
votação obtida pelas chapas.  

A apuração dos votos será realizada após o encer-
ramento da votação e o resultado será divulgado até
13 de dezembro. A posse dos conselheiros será na reu-
nião plenária do Crea-SC em ja neiro/14.

Historicamente o Seagro estimula a formação de
chapas para fortalecer o processo e dar maior repre-
sentatividade aos eleitos: “Esperamos que os associa-
dos participem deste momento importante, exercendo
seu poder na democracia, elegendo nomes que pos-
sam ser atuantes na defesa das nossas atribuições
profissionais e bandeiras de lutas do Seagro junto ao
Crea”, ressalta o presidente, engenheiro agrônomo
Vlademir Gazoni.

Para isso, estamos disponibilizando currículos e
planos de trabalho resumidos apresentados pelas cha-
pas que disputam as vagas do Seagro na Câmara de
Agronomia do Crea-SC. Os locais de votação estão dis-
poníveis no site www.seagro-sc.org.br

Urna itinerante
Durante a eleição poderá ser reservado um período

para utilização de urna itinerante. Neste caso, o ho-
rário e roteiro deverão ser divulgados com antecedên-
cia mínima de três dias na respectiva área de abran-
gência da diretoria regional.

EE

9 de dezembro: dia de eleger conselheiros 
do Seagro junto ao Crea-SC 

A eleição será realizada junto as 22 diretorias regionais do Seagro pelos associados com proposta de sócio aprovada até 7
de outubro e em dia com as mensalidades  até outubro/13, inclusive. São disputadas até quatro vagas e cada associado

poderá votar em até duas chapas. Se votar em mais de duas o voto será anulado.  A diretoria espera uma efetiva
participação dos associados, pois o processo eleitoral for talece o Sindicato e dá maior representatividade aos

eleitos na defesa das atribuições profissionais dos engenheiros agrônomos e bandeiras de lutas do Seagro. Participe!

CHAPA 1

PLANO DE TRABALHO RESUMIDO

• Defender as propostas, linhas programáticas
e de ação política adotadas pelo Seagro;
• Defender acima de tudo as atribuições profissionais
dos Engenheiros Agrônomos;
• Participar das Comissões do Crea-SC
defendendo a categoria;
• Colaborar na divulgação do Seagro e fomentar a
adesão de novos sócios;
• Ser assíduo e participar ativamente das reuniões na
Câmara de Agronomia e no Plenário do Crea-SC;
•Atuar ativamente contra o exercício ilegal da profissão;
• pManter a integridade da Câmara de Agronomia,
posicionando-se ativamente contra a criação
de novas Câmaras.

CONSELHEIRO TITULAR: Eng. Agr. Gilson José Marcini chen
GALLOTTI é graduado pela Udesc/CAV e possui mestrado em
Fitopatologia pela UFV. Pesquisador da Empasc/Videira e da
Epagri/Canoi nhas; Instrutor de Profissionali zação. Atualmente é
gerente da Estação Experimental Epagri/Canoinhas, fruticultor e
silvicultor. 
ATIVIDADES CLASSISTAS: Foi presidente do Núcleo dos Engenheiros
Agrô no mos de Canoinhas; diretor suplente junto a Fisenge; diretor
secretário regional e diretor regio nal do Seagro em Canoinhas;
conselheiro do Crea-SC por dois mandatos pela AEVC e conse -
lheiro do Seagro desde janeiro de 2011; coordenador adjunto da
Ceagro em 2011 e coordenador da Ceagro em 2012 e 2013. 

CONSELHEIRO SUPLENTE: Eng. Agr. Adinan GALINA é gradua -
do pela UTF/PR, Campus de Pato Branco, e especialista em
Biotecnologia pela Unioeste. Atuou na Codepa de Mangueirinha/
PR; na Seab - Secretaria de Estado da Agricultura e do Abaste ci -
mento do PR e no Depto. de Fiscalização. Atualmente é a gen te
técnico de formação superior da Cidasc de Maravilha/Chapecó. 
ATIVIDADES CLASSISTAS: Foi diretor do Pólo Regional Leste da
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Extremo Oeste Cata -
rinense. Atualmente é conselheiro suplente do Seagro no Crea. 

TRABALHO E COMPROMISSO
COM A AGRONOMIA

CHAPA 2

PLANO DE TRABALHO RESUMIDO 

• Defender as proposições do Seagro e servir de instru-
mento para fortalecer as organizações profissionais;
• Promover o aprimoramento profissional via PEC/Crea;
• Lutar pela manutenção das atribuições profissionais;
• Lutar para manter o título de Engenheiro Agrônomo;
• Ampliar o debate junto sobre atribuição profissional.
•Trabalhar para o fortalecimento da fiscalização do Crea
na Agronomia para coibir o exercício ilegal da profissão;
• Incentivar a participação nas inspetorias regionais;
• Lutar para que o Crea tenha participação nos proces-
sos de abertura e reconhecimento de novos cursos; 
• Desencadear estratégias de valorização profissional,
nas prefeituras, cooperativas, agroindústrias, institui -
ções de ensino e atividades do profissional autônomo;

CONSELHEIRO TITULAR: Eng. Agr. Germano Fuchs é gra duado pela
Univ. Federal de Pelotas e com especialização em Gestão de
Recursos Hídricos. Foi extensionista da Epagri em Joinville e Itajaí;
secretário executivo reg. do Microbacias 2 em Itajaí; Líder regional
do projeto Arroz Irrigado; recebeu o Prêmio AREA 2008 como profis-
sional do ano. Atualmente é o coord. do Programa Grãos da Epagri. 
ATIVIDADES CLASSISTAS: No Crea-SC participou da diretoria como
tesoureiro em 2008, 2009 e 2011; coordenador da Ceagro em 2006
e 2007; coord. nacional de Câmaras de Agr. do Confea em 2007, no-
tabilizando-se pela organização do Manual Estadual e Nacional de
Fiscalização da Agronomia. No Seagro foi diretor de Formação
Sindical e Aperfeiçoamento Profis. (2007 a 12). Atualmente é diretor
suplente do Seagro e conselheiro do Crea.

CONSELHEIRA SUPLENTE: Eng. Agrª Rosilda Helena Feltrin é gra -
duada pela UFSC/CCA (1990), possui especialização em Proteção
de Plantas - UFV/Viçosa. Atuou na Pre   feitura em Antônio Carlos e
hoje é exten sio nis ta da Epagri no mesmo mu nicípio.
ATIVIDADES CLASSISTAS: Foi presi den te do Con selho Municipal de
Trabalho e Em pre go; e te sou reira da Associação de Funcionários da
Epa gri/Fpolis. No Seagro foi diretora regional em duas gestões e at-
ualmente é diretora secretária.   

REPRESENTAÇÃO
PROFISSIONAL AGRONÔMICA

E-mails: gallotti@epagri.sc.gov.br
adinangalina@cidasc.sc.gov.br

Conselheiro Titular 
Gilson José GALLOTTI

Região de Canoinhas

Conselheiro Suplente 
ADINAN Galina
Região de Chapecó

Conselheiro Titular 
GERMANO Fuchs

Região de Itajaí

Conselheira Suplente
ROSILDA Feltrin
Região de Florianópolis

E-mails:grmnfchs@ibest.com.br
rosildahelena@hotmail.com 

Valorizar - Fiscalizar
Denunciar

Faça sua ART junto ao
Crea-SC e indique o 
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CHAPA 3

PLANO DE TRABALHO RESUMIDO

• Representar os engenheiros agrônomos junto ao Crea,
buscando atender as expectativas da categoria;
• Lutar pelo aperfeiçoamento da fiscalização junto as
Inspetorias Regionais para melhor amparar o engenheiro
agrônomo, procurando sempre zelar e ampliar
o seu campo de trabalho;
• Defender os interesses do Seagro e de todos os
enge nheiros agrônomos junto ao Conselho do Crea;
• Assessorar os serviços de inspetoria do
Crea-SC nas regiões;
• Divulgar atos e ações da Câmara de Agronomia e
do Crea que sejam do interesse da categoria.

CONSELHEIRO TITULAR: Eng. Agr. Eduardo Medeiros Piazera é gra -
duado pela UFRGS e com mestrado em A gro  e  cossistemas pela UF-
SC. É extensionista da Epa gri desde 1989, onde atuou como
extensionista municipal, como ATD e gerente regional do Microbacias
1 na região de Rio do Sul, coordenador estadual de programa e diretor
eleito pelos funcionários.

ATIVIDADES CLASSISTAS: Foi presidente da Associação dos Funcioná rios
da Epagri do Alto Vale do Itajaí e 2º secretário da Faper. No Seagro
foi diretor regional, diretor secretário e atual diretor vice-presidente.
Na Fisenge é diretor financeiro. No Crea-SC exerceu os cargos de
conselheiro representante do Seagro por duas gestões, foi presidente
da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e diretor financeiro.  

CONSELHEIRO SUPLENTE: Eng. Agr. Matheus Mazon Fraga é diplo-
mado pela na UFSC (2004) e possui pós-graduação em Proteção de
Plantas pela Universidade Federal de Viçosa (2011). É agricultor e
trabalhou durante seis anos na Área Florestal. Desde 2010 atua como
Fiscal Estadual Agropecuário na Cidasc. Em 2011, passou a ser res -
ponsável por Agrotóxicos na Gerência de Fiscalização de Insumos
Agrícolas na Cidasc.

ATIVIDADES CLASSISTAS: É diretor secretário adjunto do Seagro e membro
do conselho fiscal da Afea-SC - Associação dos Fiscais Estaduais
Agropecuários de Santa Catarina.

VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

CHAPA 4

PLANO DE TRABALHO RESUMIDO

Nos últimos anos o Sistema Confea/Crea tem sido
omisso em relação aos interesses dos engenheiros
agrônomos. Contra isso vamos trabalhar para:

• Defender acima de tudo os interesses da categoria e
do Seagro-SC;
• Priorizar o debate sobre agrotóxicos, qualidade dos 
cursos de agronomia, atribuições e salário profissional;
• Preservar e ampliar o mercado de trabalho;
• Criar canal permanente de comunicação com os 
associados (Informativo do Conselheiro);
• Fazer um mandato conjunto entre titular e suplente,
levando ao Crea a valorização da mulher eng. agrônoma.

CONSELHEIRO TITULAR: ENG. AGR. JORGE DOTTI CESA é formado pela
UFRGS (1980), com especialização em Cooperativismo e Adminis -
tração. Extensionista Rural da Acaresc/Epagri em São Joaquim desde
1981, atuando nas áreas de fruticultura e cooperativismo. Foi exten-
sionista local, coordenador regional, ATD e secretário executivo do
Microbacias 2. De 1990 a 1997 atuou na Cooperserra como respon-
sável pelo Depto. Técnico e  vice-presidente por dois mandatos. 

ATIVIDADES CLASSISTAS: Foi presidente, diretor tesoureiro e diretor de
política profissional do Núcleo Serrano e da Assea por diversos
mandatos. Foi diretor regional do Seagro de 1991 a 2003, sendo
homenageado com o Mérito Sindical. No Crea-SC foi conselheiro
suplente por três mandatos dos titulares Raul Zucatto e Ari Neumann.
Foi presidente do Seagro por dois mandatos (2006/2012) e atual-
mente é seu Diretor de Comunicação e Imprensa.

CONSELHEIRA SUPLENTE: Eng. Agr. Adriana Andréa Padilha possui
graduação pela UFSC, trabalhou com agroecologia no Centro de
Tecnologias Alternativas Populares em Passo Fundo/RS e atuou no
Projeto Microbacias 2 em Coronel Freitas/SC. Ingressou na Epagri
em 2006, como extensionista em Quilombo. Foi agente técnico de
ATER e secretária executiva reg. do Microbacias 2 em São Lourenço
do Oeste. Trabalhou como responsável pela Educação Ambiental
naquela região e na de Blumenau. Atualmente é coordenadora es-
tadual do Programa Gestão Social do Ambiente na Epagri.

ATITUDE PELA VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

CHAPA 5

PLANO DE TRABALHO RESUMIDO

• Representar e defender as políticas defendidas
pelo Seagro no Crea-SC;
• Defender a boa imagem do profissional da
Engenharia Agronômica junto ao Crea-SC;
• Atuar em defesa das atribuições profissionais;
• Participar das comissões permanentes;
• Participar e divulgar as linhas de atuações do Seagro;
• Lutar pela criação da carreira de Fiscal Agropecuário;
• Modernizar a comissão especial de Ética Profissional
junto ao Crea-SC.

CONSELHEIRO TITULAR: Eng. Agr. Fernando César Granemann
Driessen é graduado pela UFSC/1982 e com especialização em ad-
ministração rural. Foi extensionista rural na Acaresc (1983/85), di-
retor de promoção e desenv. rural na Secretaria da Agricultura do
Estado, diretor técnico da Associação de Criadores de Bovinos de
SC, presidente da Epagri (1990/92), vereador e prefeito em Caçador
(1993-1996), responsável técnico na Madevalli/Caçador, presidente
da Cidasc (1999/02), diretor da Alfa Transportes/Caçador, assessor
para assuntos em agropecuária na Alesc e assessor de gabinete na
Secretaria da Agricultura (2007/10). Atualmente é consultor geral
na Secretaria Executiva de Articulação Estadual na Casa Civil.

Atividades Classistas:
Foi diretor técnico da Aeasc e conselheiro suplente do conselheiro
Antônio Augusto da Silva Aquini (2003/06. Foi conselheiro do
Seagro junto ao Crea (2006-2009).�Em 2010, foi eleito novamente
mas não assumiu, porque o Confea retirou duas vagas do Seagro. 

CONSELHEIRO SUPLENTE: Eng. Agr. Celso Eduardo Wassmansdorf
é graduado pela Univ. Estadual do Norte do PR (1983), foi coorde-
nador do levantamento agropecuário de SC/Jaraguá do Sul. É co-
ordenador de agricultura da Cidasc e fiscal de agrotóxicos desde
2006; 

ATIVIDADES CLASSISTAS: Foi diretor regional do Crea-SC (2006 a 2013)
e diretor regional do Seagro (2003-2006). É coautor das obras
“Manual do Agente de Saúde Vegetal” e “Manual do Professor em
Educação Sanitária Vegetal”, ambos da Cidasc.

EXPERIÊNCIA E
RESPONSABILIDADE
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Conselheiro Titular 
Eduardo PIAZERA
Região de Rio do Sul

Conselheiro Suplente 
MATHEUS Fraga
Região de Florianópolis

Conselheiro Titular
JORGE DOTTI Cesa
Região de São Joaquim

Conselheira Suplente 
ADRIANA Padilha
Região de Blumenau

Conselheiro Titular 
FERNANDO Driessen

Região de Caçador

Conselheiro Suplente 
CELSO Wassmansdorf

Região Jaraguá do Sul

E-mails: fernandodriessen@bol.com.br
celsowass@cidasc.sc.gov.br

E-mails: jorgedotti.eng.agr@gmail.com 
adrianapadilha@epagri.sc.gov.br

E-mails: piazera@epagri.sc.gov.br
matheusfraga@globo.com
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ara registrar a passagem da data
comemorativa da categoria, as
entidades dos engenheiros agrô-
nomos desenvolveram várias ati-
vidades em todo o estado. Desde

palestras e cursos seguidos de jantares
dançantes e reuniões de confraternização,
a jogos de futebol, agrocavalgada, entre
outras atividades. 

Além de apoiar vários eventos come-
morativos realizado pelas diretorias regio-
nais do Sindicato em parceria com as as-
sociações regionais, o Seagro desenca-
deou uma campanha de valorização pro-
fissional em jornais e rádios de todo o es-
tado. 

A campanha foi mais concentrada nos
dias 11 e 12 de outubro. Mas, durante to-
do mês, foram publicados anúncios em
mais de 40 jornais do interior e na capi-
tal; spots de 30 segundos em 40 rádios
em todas as regiões, inclusive em
Florianópolis; publicação de um caderno
especial sobre a data e o papel do enge-
nheiro agrônomo encartado no jornal
Notícias do Dia; divulgação de uma men-
sagem do presidente Vlademir Gazoni no
youtube e site do Seagro; entre outras. O
spot da rádio, o vídeo mensagem e o clip-
ping das matérias estão disponíveis no si-
te www.seagro-sc.org.br

Regulamentação da 
profissão completa 80 anos

Para a diretoria do Sindicato, a data
teve um significado ainda mais especial,
pois este ano é comemorado o 80º ani-
versário da regulamentação da profissão,
cujo decreto foi assinado em 1933, pelo
ex-presidente Getúlio Vargas.

“Ao longo de todo este tempo, a pro-
fissão do engenheiro agrônomo consoli-
dou-se como protagonista no processo de
produção de alimentos em todo o Brasil,
com destaque especial para Santa Ca ta ri -
na, que hoje é o 6º maior estado produtor
de alimentos, destacando um dos seus
maiores desafios que é o de, junto com os
agricultores, produzir cada vez mais ali-
mentos saudáveis, que garantam seguran-
ça alimentar para os consumidores”, en-
fatiza o presidente do Seagro, Vlademir
Gazoni.

 Ações nas regiões 
Em Rio do Sul foi realizado um jantar

dançante que reuniu mais de 200 pessoas,
em 25 de outubro. Já na região de
Criciúma e Araranguá, a Associação regio-
nal promoveu um jantar dançante no
Mampituba Clube, dia 11.
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Eventos em todo o estado marcaram
o Dia do Engenheiro Agrônomo

Eventos reforçaram a importância da comemoração e congraçamento entre as entidades e os profissionais

PP

Em São Joaquim, a 33ª Festa dos Engenheiros Agrônomos reuniu mais de 200 pessoas

Em São Joaquim foi realizada a 33ª
Festa da Assea - Associação dos Enge -
nhei ros Agrônomos marcada pela con-
fraternização dos profissionais da região,
entre 10 e 13 de outubro/13. A festa ini-
ciou com um jantar animado com violão
e sanfona. No dia seguinte foi realizada a
tradicional Agrocavalgada que reuniu cer-
ca de 60 cavaleiros. No sábado, a con-
fraternização entre profissionais e
fa miliares teve direito a homenagens en-
tre outras atividades. O presidente do
Seagro, Vlademir Gazoni, acompanhado
do vice-presidente Eduardo Piazera e do
diretor de comunicação, Jorge Dotti
Cesa, prestigiaram o evento. 

Em Chapecó foi realizado um evento festivo onde
foram homenageados dois engenheiros agrônomos:
Franklin de Brum Jr. como destaque no ano; e Elói
Frazzon, por sua história junto à categoria na região
Oeste. A escolha foi por votação em assembléia.
Participaram do evento 64 profissionais e 10 estudan-
tes da agronomia com respectivos familiares. Lincoln de Paula entrega placa

ao colega Franklin de Brun Jr.

Celso Zarpellon entrega a 
homenagem para Elói Frazzon

O presidente e vice-presidente do Seagro, Vlademir
Gazoni e Eduardo Piazera, e o Pres. da Aeasc/
Feagro Raul Zucatto, na festa em São Joaquim

Um jantar dançante realizado pela Asseaplan -
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos,

com o apoio do Seagro, reuniu 15 casais das
regiões de Canoinhas, Irineópolis, Major Vieira,

Monte Castelo, Papanduva e Três Barras, dia 12. 

Os Engs. Agrs. Guilherme Machado (Aeagro), Artêmio
Frasson, Raul Zucatto (Aeasc/Feagro) e Paulo Tagliari

Em São Miguel do Oeste, a Agroec - Associação dos Engenheiros Agrônomos do Extremo Oeste
Catarinense promoveu um jantar na Vinícola Cavalli, em 19 de outubro/13

Em Florianópolis, foi realizado um jantar
dançante promovido pela Aeagro e
Aeasc/Feagro e com o apoio do Seagro e da
Uneagro, que reuniu mais de 80 pessoas,
entre elas, o presidente do Seagro, Vlademir
Gazoni, em Florianópolis, dia 11. O destaque
foi a homenagem realizada ao engenheiro
agrônomo Artêmio Frasson, escolhido pelos
associados como profissional do ano. 
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ntre as várias celebrações ao Dia
do Engenheiro Agrônomo, muitas
regiões optaram pela realização
de cursos e palestras de capacita-
ção e atualização seguida de mo-

mentos de integração. O tema sobre o
no  vo Código Florestal Brasileiro - As pec -
tos Técnicos e Jurídicos predominou nos
eventos. Foi o que ocorreu em Xanxerê,
Treze Tílias, Tubarão, Araranguá, entre
outros.

Em Tubarão, a diretoria regional do
Seagro promoveu um curso sobre a atua-
ção do engenheiro agrônomo frente a no-

va legislação, em 18 e 19 de outubro,
com os palestrantes engenheiros agrôno-
mos Diógenes Eleyson Y Castro e Franklin
de Brun Junior. 

Segundo o diretor regional Celito Ber -
tel li, a capacitação vai proporcionar
maior abertura de mercado de trabalho
aos profissionais da agronomia, através
da legalização das atividades agrosilvo-
pastoris e cadastramento das proprieda-
des rurais.

Em Xanxerê foi realizado um seminá-
rio seguido de um jantar comemorativo
promovido pela Aeagri Seai - Sociedade

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Alto Irani e a Aeagri - Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Alto Irani, em
11 de outubro/13. Os palestrantes foram
os engenheiros agrônomos Valdir Colatto
e Franklin de Brun Jr. 

Na ocasião, o Dep. Colatto abordou os
aspectos técnicos focando na implanta-
ção da nova lei 12.651/12 que está em
vigor, porém, aguardando o lançamento
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo
Ministério do Meio Ambiente. Já,
Franklyn, que também é advogado, falou
sobre os aspectos legais do novo Código.

Curso sobre o novo Código Florestal realizado em Araranguá,
em conjunto com a região de Criciúma, dias 8 e 9 de outubro 

A Aeajo - Associação dos En ge nhei -
 ros Agrô no mos da Região de Joaçaba
realizou um Encon tro Pluri Regional dos
En ge nheiros Agrônomos de Santa Cata -
rina em Treze Tílias, dias 26 e 27 de ou -
tu bro. O evento contou com a participa-
ção de profissionais da Aea jo/Joa çaba,
Aeagro/Cha pe có, Agro con/Concór dia,
AEACN/Cam pos No vos, As sea/São Joa -

quim e Agroec/São Miguel do Oeste. 
Além da palestra sobre o novo

Código Florestal com o engenheiro agrô-
nomo Valdir Colatto, os profissionais vi-
sitaram agro indústria e participaram de
um jantar de confraternização e jogo de
futebol.

O evento teve o apoio do Seagro e
do PEC/Crea-SC. 

EE
Na diretoria regional do Seagro em

Tubarão, 25 profissionais participaram
do curso sobre o novo Código Florestal
e a atuação do engenheiro agrônomo

frente a nova legislação, 
em 18 e 19 de outubro/13

Palestras sobre o Código
Florestal e confraternizações
Eventos de capacitação profissional também fizeram parte

das comemorações do Dia do Engenheiro Agrônomo



Em 3 e 4 de dezembro/13, cerca de
130 profissionais, dirigentes estaduais e
regionais das entidades representantes
dos engenheiros agrônomos de Santa Ca -
ta rina estarão reunidas em Florianópo lis
para debater temas relevantes para os in-
teresses da categoria e o desenvolvimento
sustentável do Estado.

O Fórum é promovido pelo Seagro,
Aeasc/Fea gro-SC, Associações Regionais
e Uneagro, com o apoio da Câmara Espe -
cia lizada de Agronomia do Crea-SC. 

Posse da primeira diretoria
da Feagro-SC

A programação inicia às 19h do dia 3
com a solenidade de abertura do Fórum e
a posse da primeira di re toria provisória,
conselho deliberativo e conselho fiscal da
Feagro-SC - Federação dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina, que terá
mandato tampão até março/15. “É a via-
bilização de um sonho antigo que após 10

anos de discussão se concretiza com o re-
gistro definitivo da Feagro-SC, fruto da
transformação da Aeasc em Federa ção”,
ressalta o presidente da Aeasc/Feagro,
Raul Zucatto.

Na ocasião também será lançado o 8º
CEEA - Con gresso Es ta dual de Engenhei -
ros Agrôno mos com o tema “Segurança
Alimentar e Responsabilidade Profissio -
nal”, previsto para 21 a 23 de maio/14.
Um coquetel de confraternização encerra
as atividades do primeiro dia.

No dia seguinte, os trabalhos come-
çam às 9h com a palestra “Os agro tó xi -
cos, receituário agronômico, conheci men -
to e a responsa bilidade pro fissional na
pro dução de ali mentos segu ros”. No se-
gundo painel, às 14h, o tema será
“Qualidade do ensino e atribuições pro -
fissionais”. A programação completa está
no site www.seagro-sc.org.br

Os dirigentes Vlademir Gazoni e Jorge
Dotti Cesa representam o Seagro na co-
missão organizadora do Fórum. 

Reunião do CD do Seagro 
e Assembleia Geral

Em 3 de dezembro/13, o Seagro reúne
seu Conselho Deliberativo em Floria nó -
polis onde serão debatidos e aprovados
diversos temas relevantes para a catego-
ria. Também será realizada Assembleia
Geral para aprovação do orçamento de
2014 e deliberação da ação judicial para
repor perdas do FGTS. No dia seguinte, o
CD terá continuidade através do 1º Fórum
Estadual de Lideranças da Agronomia com
2 painéis, no auditório do Crea-SC.

Assembleia Geral da Aeasc
A Aeasc realiza Assembleia Geral

Ordinária em 3 de dezembro, às 14h, no
auditório da Secretaria da Agricultura em
Florianópolis. Em pauta o encerramento
das atividades da Aeasc e passagem dos
ativos, passivos e patrimônio para a sua
sucessora, a Feagro-SC, entre outros as-
suntos. Veja no www.aeasc-sc.org.br
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Fórum reúne lideranças da Agronomia 

Seagro entra com
ação para repor
perdas no FGTS
Há algum tempo, o movimento sin-

dical vem questionando a política ado-
tada pelo governo para fazer a correção
do FGTS, com prejuízo para os traba-
lhadores. Recentemente, as centrais
sindicais, inclusive a Fisenge - Fede ra -
ção Interestadual dos Sindicatos dos
Engenheiros - iniciaram o que poderá
vir a ser o maior processo judicial da
história do país, em termos de pessoas
envolvidas e volumes movimentados. 

Sindicatos de todo o país já entra-
ram com 33 ações na Justiça do
Distrito Federal solicitando o recálculo
retroativo da Taxa Referencial, com pe-
dido de liminar antecipada, para repor
o que consideram uma perda de 88,3%
na correção do FGTS desde 1999 (o real
– fora correções, seria de no mínimo
48,3%). A partir de 1999, a TR passou
a ser reduzida paulatinamente até es-
tacionar no zero em setembro/12, en-
colhendo também a remuneração do
Fundo de Garantia, corrigido por juro
de 3% ao ano, mais a TR.

O Seagro está aguardando a decisão
dos diretores regionais após assem-
bleia geral que acontece em 3 de de-
zembro/13, para entrar com uma ação
coletiva representando seus associados
reivindicando a correção dos valores
neste período. Caso a ação seja positi-
va, será possível para todos recuperar
individualmente o valor não recebido,
isto incluindo também as pessoas que
já se aposentaram. 

Plenarinho da Assembleia Legis -
lativa ficou lotado de lideranças,
engenheiros agrônomos e médi-
cos veterinários da Cidasc, para
a audiência pública pela criação

do cargo de fiscal agropecuário em Santa
Catarina, em 29 de outubro. A Afeasc -
As sociação dos Fiscais Esta  duais Agrope -
cuários de Santa Cata ri na conquistou a
audiência, considerada um grande avan-
ço, após sucessivas tentativas de nego-
ciação com a Cidasc. 

Como resultado do encontro, os depu-
tados Moacir Sopelsa (PMDB), presidente
da Comissão de Agricultura e Política Ru -
ral, e Ana Paula Lima (PT), proponente da
audiência pública, confirmaram a forma-
ção de uma comissão entre os envolvidos
(deputados, governo do Estado, agroin-
dústrias, Afeasc e demais lideranças das
categorias) para discutir e encontrar a
melhor solução para a criação do cargo de
fiscal agropecuário. 

A deputada Ana Paula Lima, defendeu
a necessidade urgente de ajustes para a
regularização da função, criticou forte-
mente a ausência na audiência do presi-
dente da Cidasc, Enori Barbieri, deixando
claro o seu descaso com a situação. “Con -
seguimos abrir o debate com o governo
do Estado. Esta categoria é muito impor-
tante para Santa Catarina e estava há
muito tempo sem ser ouvida”, ressaltou
Ana Paula. 

O presidente da Afeasc, Luiz Cláudio
Todeschini, destacou que Santa Catarina
precisa rever o rumo e repensar o sistema
de defesa agropecuário implantado.
“Preci sa mos continuar sendo líderes e re-
ferência nacionais, sem devaneios e valo-
rizando quem trabalha diariamente para
levar à mesa dos catarinenses alimentos
seguros e garantir nosso status sanitário
diferenciado, que nos permite ter uma fa-
tia de R$ 78 bilhões no PIB catarinense,
ligado ao setor agropecuário”.

Seagro na luta
O Seagro apoia a luta da Afeasc e já

disponibilizou sua estrutura física e jurí-

dica para auxiliar no que for necessário.
O presidente do Seagro Vlademir Gazoni e
os diretores Jorge Dotti Cesa, Matheus
Mazon Fraga e Osmarino Ghizoni estive-
ram na audiência pública. “Apoiamos essa
luta desde 2007 na batalha de um novo
PCS - Plano de Cargos e Salários na Cidasc
e na Epagri que contemple carreiras es-
pecíficas por área de atuação”, ressalta
Gazoni. 

De acordo com informações apresen-
tadas na audiência, o Estado tem 359 pro-
fissionais atuando como fiscais agrope-
cuários. Santa Catarina e outros seis es-
tados não têm o cargo na estrutura de
pessoal dos órgãos de agricultura.

Seagro apoia criação do cargo 
de Fiscal Agropecuário na Cidasc
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A Afeasc conquistou a audiência após sucessivas tentativas de negociação com a Cidasc 

Campanha reforça a
importância da ART
O Crea-SC lançou em novembro

uma nova campanha institucional pa-
ra valorizar a contratação do profis-
sional registrado e reforçar a impor-
tância da exigência da ART - Anotação
de Responsabilidade Técnica. A cam-
panha será veiculada em 42 pontos de
outdoors nos municípios de Criciúma,
Itajaí, Chapecó, Blumenau, Joinville,
Jaraguá do Sul e Florianópolis até o
dia 1º de dezembro. Também está pu-
blicando artigos visando esclarecer o
valor legal da ART.

Foram unanimidades entre os presentes na audiência a valorização do trabalho dos Fiscais Estaduais
Agropecuários, a importância de seu trabalho para a saúde, economia e geração de tributos 
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