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O Seagro deflagra a Campanha Salarial das empresas públicas com uma pauta de reivindicações
mais objetiva e com foco na implantação do PECS na Cidasc e PCS na Epagri

nquanto ainda acompanha a
questão do ACT e o Dissídio na
Cidasc, entre 9 e 10 de dezembro/14 o Conselho Deliberativo
do Seagro já analisou, sistematizou e aprovou a pré-pauta de reivindicações da Campanha Salarial de 2015
nas empresas públicas.
O objetivo do Seagro é antecipar o
processo e ter uma pauta mais objetiva,
preferencialmente sem cláusulas ligadas a questões de gestão das empresas,
que, em tese, não serão resolvidas por
Acordo Coletivo, mas via outros mecanismos ou mesmo através dos novos
planos de carreira.
Assim, as sugestões de alteração ou
inclusão de novas cláusulas para a prépauta foram apresentadas através de
consulta para todos os engenheiros
agrônomos da Epagri e Cidasc, além das
propostas apresentadas na assembleia
de 1 de dezembro/14. Essas sugestões
foram consolidadas pela diretoria executiva e apresentadas ao CD.

Dirigentes aprovaram a pré-pauta da Campanha Salarial de 2015-2016 das empresas públicas na reunião do CD do Seagro

Atendendo a demanda das bases, a
diretoria executiva sugeriu e o CD aprovou a realização de seis encontros macrorregionais, entre fevereiro a março/15. Além de aprovar a pré-pauta, os
associados terão a oportunidade de discutir assuntos de interesse da categoria

com a diretoria executiva e a assessora
jurídica do Seagro.
A pauta de reivindicações deverá ser
entregue ao Governo no início de
abril/15, dando início as negociações e
mobilizações, exigindo o cumprimento
da data base de 1 de maio.

Engenheiros agrônomos aprovam
proposta na Epagri e rejeitam na Cidasc
Campanha Salarial Empresas Públicas 2014-15

O Seagro também já iniciou o planejamento visando antecipar as assembleias regionais, assim como aprofundar
a discussão sobre o Acordo Coletivo
com os profissionais que trabalham no
Crea-SC, nas cooperativas e agroindústrias.

Eng. Agr. Aquini lança
livro sobre Agronomia

Manifestações exigiram
mais garantias sobre
Planos de Carreira

PÁG. 4

Avanços somente saíram após muitos protestos contra o descaso e intransigência do Governo nas negociações

Foi uma campanha salarial atribulada, com limites impostos pela lei eleitoral e, principalmente, com o fato novo
de o Governo apresentar propostas diferentes para a Epagri e Cidasc.
A diferença entre as duas propostas
de ACT diz respeito à concordância pela
Epagri ao abono da falta de cerca 65 engenheiros agrônomos e a não concordância da Cidasc em abonar para 11 co-

legas, referente ao dia de paralisação,
ocorrido em 29 de setembro/14.
Para a Epagri, a proposta contempla
também a retirada da cláusula que exigia o arquivamento da ação do Seagro
que obrigava a Empresa apresentar proposta de revisão do PCS. Graças a isso,
a Epagri apresentou sua proposta.
Com a rejeição da proposta na
Cidasc, o Seagro segue com o Dissídio

Coletivo no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT), aguardando a data para
julgamento em 2015, que poderá ou
não conceder os mesmos benefícios
além do abono.
Ao mesmo tempo, a diretoria do
Seagro está concentrando ações buscando reverter a decisão do presidente da
Cidasc e conceder o abono aos engenheiros agrônomos.
VEJA NA PÁGINA 5

Profissionais
comemoram os 35 anos
da Cidasc

PÁGS. 7 E 8

Eleições Confea/Crea
envergonham a
Engenharia

PÁG. 10

PÁG. 12
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ais um ano se passou. Muitas semeaduras, algumas importantes colheitas e o
desafio de sempre: enfrentar algumas
intempéries. Foi um ano intenso para os
profissionais da agronomia, mas em
particular para o nosso Seagro. Na sociedade, Copa
do Mundo, eleições gerais e corrupção em todos os
níveis, envolvendo praticamente todos os partidos.
Na engenharia, os profissionais tiveram que passar pelo mais escandaloso processo eleitoral já vivido pelo Sistema Confea/Crea. Sentimos cada vez
mais a inoperância de um Sistema pesado, afastado
dos profissionais e da sociedade, corroído por aqueles que defendem o poder pelo poder, visando apenas diárias e benesses de toda ordem. E as entidades
tendo que se submeter ao toma lá da cá de parcos
recursos para sobreviverem. Poucas conseguem
manter-se independentes e autônomas.
Nas ações mais específicas do Seagro, foi um dos
anos mais complexos dos últimos tempos, em particular nas negociações com o Governo do Estado e
suas empresas públicas, Epagri e Cidasc. Sendo nossa data base 1º de maio, só agora em dezembro assinamos o Acordo Coletivo com a Epagri. Na Cidasc
não houve acordo e a decisão vai para Dissídio
Coletivo na Justiça. Mais uma vez uma vergonha o
descaso com o segmento. Como conquista, arrancamos finalmente uma proposta de revisão dos
atuais Planos de Cargos e Salários, tanto na Cidasc
como na Epagri. Ainda é apenas uma proposta, que
precisa ser melhorada para que possa ser implantada
em 2015. Uma nova etapa de um dos desafios priorizados nos últimos anos.
A Campanha Salarial 2015/2016 das empresas
públicas já está na rua. Antecipamos o processo,
para no início de 2015 termos mais tempo para debatermos com a categoria, em assembleias e encontros macrorregionais com a presença da Diretoria
Executiva. Com as cooperativas e agroindústrias
pretendemos também antecipar as assembleias regionais, assim como aprofundar a discussão sobre
o Acordo Coletivo com os colegas profissionais que
trabalham no Crea-SC.
O Ano Novo bate a nossa porta. Estamos prontos
para novos desafios neste último ano da atual gestão, que se encerra em 10 de dezembro/15.
Agradecemos as inúmeras manifestações de apoio e
críticas construtivas, que renovam nossas energias
para aperfeiçoar cada vez a condução do nosso
Seagro, que vai completar 33 anos de muita transparência, democracia, lutas e conquistas.
Boa leitura desta última edição do ano, um Feliz
Natal e um 2015 maravilhoso para todos nossos associados, demais colegas, funcionárias, assessorias,
parceiros e colaboradores.
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Agronomia e cidades
sustentáveis

A

cidade não existe sem o campo!
Cientificamente o pensador
Ignacy Sachs trata que o grau
de urbanização depende da capacidade de produção de alimentos. O inexorável adensamento populacional que provoca processo de urbanização, não pode ignorar a crucial importância da agropecuária para a sustentabilidade das cidades.
Paisagismo, beleza cênica, alimento e
água, são elementos que integram o campo e a cidade. Começando pela alimentação. De acordo com a FAO (2012) a população mundial será mais urbana, com
9,1 bilhões de pessoas em 2050 (aumento de 34%) o que demanda incremento de
60% na produção agropecuária.
Mas a segurança alimentar e nutricional transcende a questão da produção.
Existem outras dimensões igualmente desafiantes como a qualidade dos alimentos! A defesa agropecuária, a assistência
técnica e extensão rural, extrapolam as
porteiras das fazendas para disseminar
produção de qualidade, com padrões de
inocuidade e valor nutricional da comida.
Lembremos também do abastecimento das cidades; o que envolve logística e
infraestrutura. É necessário o conhecimento técnico sobre cadeias produtivas
dos diversos complexos agroindustriais –
meio em que labuta o profissional de
agronomia.
Sobre segurança alimentar e nutricional ainda cabe destacar a valorização da
agrobiodiversidade. A diversidade biológica nas espécies já conhecidas da agropecuária brasileira, e também os ecossistemas e as espécies autóctones.
Aqui a agronomia tem grande missão
de usar os conhecimentos acumulados
com as culturas e as criações “convencionalmente” conhecidas para intensificar e
agregar valor sobre a megadiversidade
brasileira. Enriquecimento da dieta, geração de emprego e renda, na interface da
cidade com os produtos oriundos de espécies animais e vegetais nativos do ambiente regional.
Outro papel impactante da agropecuária reside na conservação e uso

sustentável
dos recursos
naturais.
Exemplo reside na questão da água –
Eng. Agr. Kleber Santos
massificado
pela mídia devido as crises de abastecimento. É fato que a agricultura exerce papel vital para o abastecimento de água
nas cidades.
A concepção paisagística reforça o papel da agronomia para a sustentabilidade
das cidades. O paisagismo enquanto ciência para tratar da ocupação ordenada do
espaço. Mediante a recuperação e preservação das florestas ciliares, da cobertura
vegetal em encostas. O balanço entre o
verde e o concreto das edificações. O conhecimento aplicado em Paisagismo e
Bacias Hidrográficas, para combater e reduzir os riscos de calamidades públicas
(enchentes, por exemplo).
A integração das diversas atividades,
a visão sistêmica sobre o uso dos recursos
naturais, a mobilidade, a ocupação do espaço... são fatores que precisam exceder
os limites da urbe no tocante ao planejamento sustentável e sustentado das cidades. A Lei Federal nº 10.257, de 2001,
Estatuto da Cidade, institucionaliza a integração e a concepção de planejamento
sistêmico, ao estabelecer que o Plano
Diretor deve envolver todo o município
onde a população é maior que 20 mil habitantes.
Há municipalidades com ínfimo adensamento populacional. Existem municípios que são polos de agronegócio. Ainda
municípios com indústria, comércio e serviços prevalecentes que não tem vínculo
direto com o complexo agroindustrial.
Em todos os casos a visão agronômica
é essencial! A autêntica Agronomia que
labora a interface entre o urbano e o rural. Para que as nossas cidades sejam sustentáveis em todos os sentidos... sejam
lugares para viver!!
*Coordenador Nacional das Câmaras
Especializadas de Agronomia dos Creas;
Diretor da Confaeab
kleberssantos@uol.com.br

Mercado de trabalho foi
tema de debates na Semana
da Agronomia da UFSC
O presidente do Seagro, Vlademir Gazoni, e o diretor de comunicação e imprensa, Jorge Dotti Cesa, participaram da IV
Semana Acadêmica da Agronomia da UFSC,
realizada em Florianópolis, entre 29 de setembro a 3 de outubro/14.
O tema “Amplo mercado de trabalho
para o engenheiro agrônomo” teve por finalidade, estreitar a lacuna que existe entre o acadêmico e o mercado de trabalho,
além de mostrar as diversas realidades da
agricultura brasileira e mundial.

Segundo Gazoni, foi
uma excelente oportunidade para falar sobre legislação
profissional,
atuação e conquistas do
Seagro, sobre a questão do Salário Mínimo
Profissional, além de integrar e trocar experiências entre estudantes e profissionais.
A Semana é uma promoção dos acadêmicos da oitava e nona fase do curso de
Agronomia e professores orientadores do
CCA - Centro de C.

Presidente
Vlademir Gazoni
representou o
Seagro na
Semana da
Agronomia
da UFSC
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Boas vindas a mais 38 engenheiros
agrônomos contratados na Epagri

presentar o Sindicato e falar sobre sua história de lutas e conquistas, linhas de ação, sua inserção e a luta pela valorização
da carreira nas empresas públicas foram alguns dos motivos que levaram
o presidente do Seagro, Vlademir Gazoni,
o diretor financeiro Léo Teobaldo Kroth e
o diretor de comunicação e imprensa
Jorge Dotti Cesa a se reunir com os novos
contratados da Epagri, durante o pré-serviço realizado no Cetre em Florianópolis.
Também distribuíram a Tabela de Honorários dos Engenheiros Agrônomos, o
Estatuto do Seagro, Jornal do Seagro,

SEAGRO-SC

Revista dos 30 anos, entre outros. No final do encontro, foi realizada uma pequena confraternização de boas vindas.
Segundo os diretores, o Seagro foi
bem recebido pelos novos contratados
que aproveitaram para sanar dúvidas sendo que muitos já se associaram.

Reposição imediata
Uma das bandeiras de luta do Seagro
é pela reposição imediata de cada pesquisador, extensionista ou fiscal agropecuário que se desligar da Cidasc e Epagri
através de adesão ao PDV - Plano de

Demissão Voluntária Incentivada. Lançado pelo Governo para reduzir a estrutura do quadro de pessoal do serviço público agrícola de Santa Catarina, o PDVI
teve mais de 800 funcionários inscritos.
A Epagri contratou, até dezembro/14,
154 engenheiros agrônomos aprovados no
concurso público realizado em dezembro/13. Em contrapartida já saíram 88
profissionais e estão previstos mais 110
até o final de 2015. A diretoria do Seagro
lembra que antes mesmo dos vários planos de demissão incentivada, já havia
grande falta de profissionais tanto na
Epagri quanto na Cidasc.

Apenas engenheiros agrônomos
têm responsabilidade técnica
sobre agrotóxicos no Paraná

O Tribunal Regional Federal do Paraná
determinou que os trabalhos de assistência e responsabilidade técnica de empresas de comercialização e armazenamento
de agrotóxicos só podem ser feitos por
engenheiros agrônomos. O acórdão, assinado pelo desembargador Fernando Quadros da Silva, é favorável ao Senge-PR Sindicato dos Engenheiros do Paraná e ao
Crea-PR, que entendem que, por medida
de segurança alimentar e sanidade vegetal
e ambiental, tais tarefas são exclusivas de
profissionais com formação superior.
“As disciplinas existentes no curso superior de agronomia são adequadas ao
desenvolvimento de projetos que exigem
conhecimento mais profundo de técnicas
inexistentes em disciplinas de curso nível
médio profissionalizante”, destaca
Quadros.
A medida do TRF derruba liminar concedida à Associação dos Técnicos Agrícolas que garantia, desde 26 de fevereiro/13, que esse tipo de trabalho fosse
executado por técnicos de nível médio no
Estado.
Em defesa oral, feita no dia 15 de outubro, no TRF 4ª Região, em Porto Alegre, integrantes da assessoria jurídica do
Senge-PR e Crea-PR sustentaram, entre
outros pontos, o que prevê o Princípio
Constitucional da Reserva Legal ao Exercício Profissional, (art. 5º, inc. XIII, da
CF) que diz: “nenhum profissional poderá
desempenhar atividades além daquelas

que lhe competem pelas características
de seu currículo escolar, considerando, em
cada caso, os conteúdos das disciplinas
que contribuem para sua formação profissional”.
“O Senge está ao lado dos seus representados em defesa da responsabilidade
técnica dos engenheiros agrônomos. A
garantia da segurança nos trabalhos relacionados à venda e armazenamento de
agrotóxicos faz parte da grade curricular
dos agrônomos e, portanto, é tarefa própria desses profissionais, da mesma forma
que há outras atividades, no suporte ao
setor produtivo no meio rural, que são
exercidas por técnicos agropecuários”,
observa o presidente do Senge-PR, engenheiro agrônomo Carlos Bittencourt.

Vitória para a sociedade
A diretoria do Seagro considera essa
decisão no Paraná uma grande vitória e
pode representar uma reversão nas decisões judiciais no País, inclusive em Santa
Catarina. “A prescrição de receituário
agronômico exige uma ampla e profunda
formação técnica e experiência profissional, além de envolver questões de
saúde. O profissional de nível médio pode acompanhar a aplicação de agrotóxicos, mas a emissão de receituário deve
ser feita de forma muito criteriosa por um
engenheiro agrônomo”, destaca o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo
Vlademir Gazoni.
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Homenagem na FAO
O engenheiro agrônomo Glauco
Olinger foi um dos homenageados durante o Fórum promovido pela FAOONU, Embrapa, Andef e Abag, realizado em São Paulo, com a presença de
cientistas convocados para apontar
como o Brasil pode responder ao Desafio 2050, em 14 de outubro.
Considerado um dos “heróis da revolução verde”, Glauco foi reverenciado pelo Desafio 2050 e apresentado
como um dos maiores patronos e incentivadores da extensão rural no país.
Foi criador e secretário executivo
da Acaresc, presidente da Embrater e
da Cidasc e, por duas vezes, Secretário
de Agricultura de Santa Catarina. Entre
outros, criou o Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de
Santa Catarina, onde também foi professor do Curso de Agronomia, além de
pró-reitor da UFSC, entre inúmeras outras funções públicas.

Aírton Spies (Secretaria da Agricultura), Osmarino Ghizoni (Seagro), Raul Zucatto (Feagro-SC), Pedro Borba
(CRMV-SC), Egidio Vali (fiscal aposentado), Vlademir Gazoni (Seagro) e Moacir Tonet (CRMV-SC)

Conaffa debateu o resgate do papel do
Sindicato e do indivíduo em conquistas sociais
O presidente Vlademir Gazoni e o diretor financeiro adjunto Osmarino Ghizoni representaram o Seagro na abertura
do III Conaffa - Congresso Nacional dos
Fiscais Federais Agropecuários realizado
entre 18 a 22 de setembro/14, no Centro
Sul em Florianópolis. Uma promoção do
Anffa-Sindical - Sindicato Nacional dos
Fiscais Federais Agropecuários.
Com o tema “AnffaSindical: Instrumento para a organização da carreira de

fiscalização federal agropecuária”, o
evento abordou o sindicalismo, Ética,
organização e relacionamento sindical,
apresentados e defendidos por cerca de
300 participantes e deliberados em plenário. No final, foram aprovados mais de
100 teses que vão ajudar a nortear as
ações da entidade no próximo triênio.

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

Confira no site do evento:
www.conaffa.com.br

21
Código do Seagro
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SEAGRO GANHA AÇÃO
NA JUSTIÇA QUE OBRIGA
A EPAGRI APRESENTAR
UMA PROPOSTA DE
REVISÃO DO PCS

Seagro convoca Conselho Deliberativo e realiza
Assembleia Ordinária e Extraordinária

O

Planejamento da Campanha Salarial de 2015, cursos
PEC e eleições suplementares fizeram parte da pauta

Seagro reuniu seu Conselho Deliberativo para debater diversos
assuntos relevantes para a categoria, em 9 e 10 de dezembro,
em Florianópolis. Na pauta, além de avaliar o desfecho das negociações
da campanha salarial das empresas públicas de 2014, os dirigentes debateram e
sistematizaram a pré-pauta da Epagri e
Cidasc para 2015, que será submetida às
assembleias macrorregionais.
Eleições do Confea/Crea/Mútua, Coletivo de Mulheres, comunicação do Seagro
foram abordados. Também foi apresentado uma avaliação dos cursos e eventos
realizados em 2014 através do PEC/Crea,
bem como a programação para 2015.

Agendas e calendários
No CD foram entregues as agendas e
calendários 2015. Os associados que estiverem em dia com as anuidades podem
procurar retirar suas agendas e calendários nas Diretorias Regionais do Seagro.

Assembleia Geral Ordinária
Na Assembleia Geral Ordinária realizada dentro da programação do CD, foi
aprovada por unanimidade a proposta orçamentária para 2015, apresentada pelo
diretor financeiro do Seagro, Léo Teobaldo Kroth e a assessoria contábil.
Na ocasião, foi deliberado o valor de
R$ 205,13 para a Contribuição Sindical
(Imposto Sindical) para 2015, conforme
orientação da Fisenge e do que estabelece a CLT. O valor, que equivale a 1/30 do
piso salarial vigente em 2014, deverá ser
recolhido pelos engenheiros agrônomos
até 28 de fevereiro/15. As guias serão
enviadas pelo Seagro a todos os engenheiros agrônomos em janeiro/15.
A contribuição é obrigatória, prevista
em lei, tanto que se não for paga a parcela destinada ao Governo é considerada
dívida ativa. Todos que pertencem a uma
categoria devem fazer o pagamento,
mesmo quem não for sindicalizado (Art.
578 a 610 CLT).

O presidente do Seagro, Vlademir Gazoni com os
diretores regionais eleitos: Sebastião Gilberto
Pagani Vieira (Tubarão), Thiago Romanholi
Santiago (Mafra) Fabiana Alexandre (Itajaí)
e Diogo Antonio Deoti (Xanxerê)

Assembleia Extraordinária
Na Assembleia Geral Extraordinária,
foram realizadas as eleições suplementares para as diretorias regionais para
Diretor Regional Adjunto de Mafra e
Diretor Secretário Regional de Blumenau,
Caçador, Itajaí, Jaraguá do Sul, Mafra,
Tubarão, Videira e Xanxerê com mandato
até 10 de dezembro/15. Alguns diretores
saíram pelo PDVI, outros passaram a ocupar cargos de chefia nas empresas e outros apenas foram remanejados de regionais devido a transferência do local de
trabalho.

Eng. Agr. Antônio Aquini lança
livro sobre Agronomia
Dentro da programação da Reunião
do Conselho Deliberativo do Seagro foi
realizada uma solenidade para o lançamento do livro “Agronomia, Agrônomos
e Desenvolvimento” de autoria do expresidente do Seagro, engenheiro agrônomo Antonio Augusto da Silva Aquini.
O evento contou com a presença de
colegas de profissão, amigos, familiares
e entidades representantes da categoria:
Seagro, Feagro e Uneagro.
A obra conta com a colaboração de
mais de 30 engenheiros agrônomos e
discorre sobre temas como a pesquisa
agropecuária, extensão rural, gestão federal e de pequenos municípios, agrotóxicos, agricultura orgânica, solos e produção de arroz, alho, banana, cebola e
maçã, entre outras culturas. A história
da agronomia em Santa Catarina e um

resgate da vida profissional do autor
também estão no livro.
Aquini atuou na Epagri, Cidasc e
Secretaria da Agricultura. Foi ainda presidente da Aeasc, hoje Feagro, conselheiro do Crea-SC por cinco mandatos,
além de presidente interino.

O Tribunal do Trabalho de Santa
Catarina deu ganho de causa a ação
do Seagro e determinou que a
Epagri apresentasse a Revisão do
PCS no prazo de 60 dias, contemplando cargos e carreiras específicas por área de atuação, acompanhada da estimativa de impacto financeiro, sob pena de multa diária
de R$ 20 mil. A sentença da Ação
de Cumprimento foi publicada em
18 de setembro/14.
Em função dessa sentença, em
20 de novembro a Epagri apresentou ao Seagro uma proposta de revisão do PCS, sinalizando um prazo
de implantação até 31 de julho/15,
embora condicionada a aprovação
do CPF - Conselho de Política Financeira do Governo do Estado.
Assim, em 20 de novembro, a
Epagri apresentou ao Seagro uma
proposta de revisão do PCS, sinalizando um prazo de implantação até
31 de julho/15, embora condicionada a aprovação do CPF - Conselho
de Política Financeira.

Foram várias cobranças
Em 31 de janeiro/14, a diretoria
do Seagro notificou judicialmente a
Epagri pelo não cumprimento de
cláusula 35 do ACT 2012/2013, que
contemplava a apresentação de
uma proposta de um novo PCS.
A medida foi necessária já que,
após várias cobranças junto à diretoria da Epagri, todos os prazos
venceram e a Empresa não apresentou uma proposta do PCS do Acordo
Coletivo de Trabalho 2012/ 2013.
Apesar do fim das carreiras de
pesquisadores, extensionistas e fiscais agropecuários já perdurar por
mais de sete anos, a previsão de
uma proposta do novo PCS negociada desde 2011 em Acordos Coletivos, até hoje não havia avançado,
num evidente descaso com a agricultura catarinense.

Uneagro comemora
19 anos de fundação
Em 5 de dezembro, a Uneagro
comemorou 19 anos de fundação.
Projeto coletivo do Seagro e da
Aeasc, a Cooperativa e seus cooperados tem prestado relevantes serviços ao desenvolvimento da agropecuária de Santa Catarina
Dirigentes do Seagro prestigiaram o lançamento do livro do ex-presidente Antonio A. da Silva Aquini
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Assembleia regional conjunta com Joinville e Jaraguá do Sul

Assembleia regional em Mafra

Engenheiros agrônomos aprovam
proposta da Epagri e rejeitam da Cidasc
Assembleia regional realizada em Videira

F

Assembleia regional realizada em Rio do Sul

Assembleia regional realizada em Araranguá

Categoria conquista proposta de PECS/PCS para ser implantado em 2015

oi uma campanha salarial desgastante e atribulada, com limites
impostos pela lei eleitoral e, principalmente, com o fato novo de o
Governo apresentar no final propostas diferentes para a Epagri e Cidasc.
Esse impasse foi criado devido a intransigência do presidente da Cidasc em
não abonar o dia da paralisação (29/09).
Na Epagri, foi conquistada a garantia de
não descontar o dia, bem como foi apresentada uma proposta de Plano de Cargos
e Salários, cumprindo decisão judicial de
ação ganha pelo Seagro.
Mesmo considerando uma evidente
estratégia para desarticular o movimento
e enfraquecer o Seagro, a diretoria executiva decidiu convocar mais de uma vez
seu Conselho Deliberativo para analisar
os aspectos positivos e negativos das decisões que poderiam ser tomadas. Após
intenso debate, apesar das divergências
de entendimento, os dirigentes deliberaram convocar assembleias regionais conjuntas para os engenheiros agrônomos da

Epagri e Cidasc, com votação secreta e
separada por empresa.
Assim, em 1º de dezembro, 90% dos
profissionais da Epagri aprovaram a proposta do Governo e 86% da Cidasc rejeitaram, na assembleia estadual nas 22 regionais. Confira a pauta na íntegra no site www.seagro-sc.org.br

ACTs e PCS na Epagri
Em 20 de novembro, cumprindo decisão judicial favorável ao Seagro, a Epagri
apresentou uma proposta de revisão do
PCS, sinalizando um prazo de implantação até 31 de julho/15, embora condicionada a aprovação pelo CPF - Conselho
de Política Financeira do Governo de SC.
Além da proposta de PCS, os profissionais da Epagri conquistaram: reajuste
de 5,81% equivalente ao INPC do período
na tabela salarial, no auxílio creche e na
insalubridade; aumento de R$ 1,00 no
vale alimentação; garantia de emprego
até 30 de abril/16; abono da falta do dia

Resultado da AGE
EPAGRI
CONTRÁRIOS
1% EM BRANCO

da paralisação (29/09); não arquivamento da ação que obrigou a Epagri a apresentar proposta de revisão de PCS; e renovação das cláusulas sociais.

Dissídio na Cidasc
A manutenção do desconto do dia de
mobilização foi o ponto que diferenciou
as propostas de ACT apresentadas para a
Epagri e Cidasc.
Os dirigentes não conseguiram demover a intransigência do presidente Enori
Barbieri em conceder o abono, apesar de
todos os esforços e articulações políticas
realizados pelo Seagro, inclusive, envolvendo Secretários de Estado, além do
apoio de deputados, especialmente do
Deputado Estadual engenheiro agrônomo
Zé Milton.
Com a rejeição, o Seagro segue com
o Dissídio Coletivo no Tribunal Regional
do Trabalho (TRT), aguardando a data para julgamento em 2015, que poderá ou

FAVORÁVEIS

CIDASC
FAVORÁVEIS

CONTRÁRIOS

não conceder os mesmos benefícios mais
o abono.
Ao mesmo tempo, a diretoria do
Seagro está concentrando ações buscando reverter a decisão do presidente da
Cidasc em conceder o abono aos engenheiros agrônomos.

CD do Seagro definiu os passos das
negociações nas Empresas Públicas
Para definir os rumos das negociações,
o Seagro convocou várias vezes seu
Conselho Deliberativo, onde foram apresentadas as demandas que os dirigentes
trouxeram das bases. Com o suporte da
assessora jurídica, foram debatidas exaustivamente todas as dúvidas e encaminhamentos da Campanha Salarial 2014/15.
Isso porque a campanha deste ano foi
marcada por boatos e informações distorcidas, visando enfraquecer a luta da categoria e os sindicatos.
Na reunião realizada em 20 de novembro, alguns dirigentes deixaram evidente
a discordância em levar a proposta para
apreciação em assembleia, especialmente

com votação separada por empresa. No
entanto, mais uma vez predominou a decisão da maioria. As divergências dentro
de cada empresa foram comprovadas nos
resultados das assembleias, em 01/12.
“Além de acompanhar a questão do
ACT e Dissídio da Cidasc, agora temos que
continuar a luta estratégica, política e de
mobilização para a implantação do PCS
nas empresas. Precisamos estar fortes e
unidos. Nossa base nunca foi tão heterogênea e nunca o Governo semeou tanta
desinformação para nos dividir, às vezes
inclusive confundindo a categoria”, destaca o presidente do Seagro, Vlademir
Gazoni.
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Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo realizada em Florianópolis, dias 22 e 23/10/14.

Conselho Deliberativo do Seagro esteve reunido extraordinariamente, em 20/11
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Paralisação foi decidida em Assembleia Estadual
Após assembleia estadual que decidiu pela paralisação no dia 29 de setembro, engenheiros agrônomos e veterinários foram para as ruas rumo à Epagri,
Cidasc e Secretaria da Agricultura reivindicar a valorização da categoria e a implantação do Plano de Carreira que beneficie todos os trabalhadores (17/09)

E

Assembleia estadual com mais de 200 engenheiros
agrônomos e veterinários rejeitou proposta do Governo que
não contemplava a revisão e implantação do PCS

m uma das maiores mobilizações
dos profissionais da agricultura
dos últimos tempos, mais de 200
engenheiros agrônomos e médicos veterinários da Epagri e
Cidasc de todo estado rejeitaram a proposta do Governo na Assembleia Geral
Estadual realizada em Florianópolis, dia
17 de setembro/14.
Vestidos com as camisetas pretas, que
estampavam o lema da campanha “SOS
Agricultura/Eu Luto Plano de Carreira”, os
participantes deixaram manifesto que não
abririam mão do plano de carreira que beneficiasse todos os funcionários.

Paralisação
Após ampla exposição dos resultados
das rodadas de negociação e debates, os
profissionais deliberaram fazer uma paralisação em todo estado em 29 de setembro, para pressionar o Governo a avançar
no sentido de garantir a retomada das
carreiras com um novo Plano de Cargos a
partir de 2015. Ficou também decidido
que no dia 30 de setembro seriam realizadas assembleias regionais para avaliar

a paralisação e decidir os rumos do movimento.
Segundo o vice-presidente do Seagro
Eduardo Medeiros Piazera, essa alternância entre decisões tomadas em assembleia estadual concentrada e assembleias
em sessões regionais deram mais consistência às decisões durante toda a difícil
Campanha Salarial de 2015. “O processo
democrático e participativo é uma das
características históricas do Seagro e precisa ser exercitado”, concluiu Piazera.

Foram realizadas 13 rodadas oficiais de negociações com o secretário da Agricultura, engenheiro
agrônomo Aírton Spies e dirigentes do Seagro, Simvet e outros sindicatos visando solucionar o impasse

As assembleias do Seagro foram realizadas em conjunto com o Simvet, Senge
e Sindecon, que também rejeitaram a
proposta.

Campanha na rua
Após a assembleia realizada em 17 de
setembro, os profissionais rumaram à
Cidasc, Epagri e Secretaria da Agricultura
com faixas, carro de som e palavras de ordem, reivindicando a valorização das categorias através da implantação do PCS.
A manifestação teve cobertura de redes
de televisão, jornais e sites.

Após seis meses de enrolação, foi apresentada
uma nova proposta avançando apenas na extensão
da garantia de emprego para 30 de abril/14

Assinatura do ACT 2014-2015 da Epagri realizada
em 2 de dezembro, após aprovação nas AGEs do
Seagro, sete meses após a data base, 1º maio

Segundo o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni, a
categoria luta pela garantia de implantação de um novo PCS que contemple as
carreiras, com respectivos avanços salariais. “Mas, o Seagro também está atento
para a precarização das condições de tra-

balho, a insalubridade, com o número
crescente de casos de assédio moral e para a gestão cada vez mais conduzida no
viés dos interesses políticos partidários,
perdendo o foco da verdadeira missão das
empresas e da Secretaria da Agricultura e
da Pesca”, concluiu Gazoni

Assembleias regionais
decidem manter as
mobilizações
Em mais uma Assembléia Geral Estadual, em
22 sessões regionais, realizada em 30 de setembro/14, um dia após a paralisação, os 299 engenheiros agrônomos e 75 médicos veterinários
decidiram suspender a paralisação e realizar mobilizações periódicas estratégicas até o Governo
apresentar uma proposta com garantia de implantação de um PCS ainda em 2015.
Os sindicatos dos engenheiros (Senge) e dos
economistas (Sindecon) realizaram assembleia
em conjunto com o Seagro e Simvet.

Assembleia regional em Florianópolis

Assembleia regional realizada em Araranguá

Assembleia regional em Videira

Assembleia regional realizada em Blumenau

Florianópolis, Outubro / Dezembro de 2014

Manifestações exigiram mais
garantias sobre Planos de Carreira
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A insatisfação e o descaso do Governo com a Agricultura resultou em
passeatas, panfletagem e palavras de ordem, além de divulgação na imprensa

indignação dos engenheiros agrônomos e médicos veterinários da Cidasc e Epagri com o descaso do Governo ganhou as ruas em várias regiões do Estado,
em 29 de setembro/14.
Carregando faixas e gritando palavras de ordem,
os profissionais distribuíram panfletos informando a sociedade
sobre a falta de valorização e a necessidade de um plano de
carreira para os profissionais do serviço público agrícola. São
os responsáveis pela pesquisa agropecuária, extensão rural e
da defesa e fiscalização agropecuária, que entre outras funções
garantem o status sanitário do estado, além do futuro incerto
das empresas públicas da agricultura.
Segundo o diretor de comunicação do Seagro, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa, apesar do terrorismo de algumas
chefias das empresas, a manifestação foi um sucesso. A paralisação repercutiu na mídia, permitindo divulgar a história de
luta em busca de um plano de carreira, inclusive em horários
nobres da televisão, como na RBS (Jornal do Almoço e Bom
Dia Santa Catarina).
“Essa não foi a primeira e nem será a última vez que a categoria precisou ir às ruas defender as condições de trabalho,
carreiras e a própria existência das empresas públicas. Essa
luta vem desde a década de 90”, lembrou Jorge Dotti.

Grupo de Trabalho e assessoria para
acompanhar proposta do PECS
da Cidasc e PCS da Epagri
Atendendo solicitação dos engenheiros agrônomos que
trabalham na Cidasc, o Conselho Deliberativo do Seagro
aprovou a constituição de um Grupo de Trabalho para agilizar
a análise, propor alteração e acompanhar o processo de revisão do atual PCS, cuja proposta da Empresa encontra-se
no CPF e é chamada de PECS - Plano de Emprego, Cargos
e Salários, bem como propor encaminhamentos a outros
assuntos de interesse dos engenheiros agrônomos no âmbito da Cidasc.
Emitida em 28 de outubro/14, a portaria do Seagro
indica os diretores do Sindicato, engenheiros agrônomos
Matheus Mazon Fraga, Fabiana Alexandre, Patrícia A. Barroso Moreira, Clóvis Adriano Paes e Lúcia de Cimolin da
Silva.
A diretoria do Seagro também pretende contratar assessoria especializada para avaliar mais profundamente tanto a
proposta da Cidasc como a que a Epagri finalmente apresentou, por decisão judicial, bem como a versão oficial do
Governo prevista para final de janeiro, conforme ACT 2014.

Em Itajaí, os profissionais permaneceram na Estação
Experimental em operação padrão

Em Mafra, engenheiros agrônomos com faixas e camisetas
realizaram panfletagem e foram até a SDR

Manifestação em Chapecó, em conjunto com as regionais de Xanxerê, Concórdia e São Miguel do Oeste.
Com camisetas e faixas fizeram panfletagem e foram até a SDR solicitar apoio

Em Florianópolis, o Seagro, Simvet, Senge e Sindecon fizeram manifestação em frente a Secretaria da
Agricultura e seguiram em passeata até a Cidasc e Epagri distribuindo panfletos

Em Criciúma, cerca de 50 engenheiros agrônomos e veterinários da Cidasc e da Epagri do município e de
Tubarão e Araranguá se reuniram na manifestação para reivindicar melhorias no setor

Manifestação em Joinville, em conjunto com as regionais de Blumenau e Jaraguá do Sul, resultou em
passeata nas principais ruas da cidade distribuindo panfletos e acompanhados de carro de som

Em Rio do Sul a concentração foi na Gerencia Regional da Epagri/Cidasc. Com camisetas e faixas, os
profissionais distribuíram panfletos e entregaram oficio solicitando apoio as autoridades

Em Lages, a manifestação foi realizada em conjunto com a regional de São Joaquim. Com camisetas,
faixas, panfletos e carro de som, os profissionais percorreram o pátio da Epagri e da SDR
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Seagro participa do 10º Consenge

Diretores do Seagro eleitos delegados para o 10º Consenge no Encontro Estadual Preparatório realizado em 8 de maio/14, participaram ativamente do Congresso

Delegação catarinense teve destacada participação nas manifestações e coordenação de mesas

erca de 400 profissionais de 12
estados brasileiros participaram
do 10º Consenge - Congresso
Nacional de Sindicatos de Engenheiros realizado em Búzios/RJ,
de 27 a 30 de agosto/14. Entre eles, os
diretores do Seagro eleitos delegados no
Encontro Estadual Preparatório realizado
em Florianópolis, dias 7 e 8 de maio/14.
Também participaram dois estudantes da
UFSC como convidados do Sindicato e da
Fisenge.
O vice-presidente do Seagro e diretor
financeiro da Fisenge, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera, ressaltou a realização do 1º Fórum de Estudantes e a ampla participação das mulheres, em torno
de 35% do total de participantes.
O 10º Consenge foi considerado a
maior edição da história da Federação,
segundo o presidente eleito da Fisenge,
engenheiro civil e sanitarista Clovis Nascimento. "Não apenas pelo número de
profissionais, mas principalmente pelo
salto político nos debates. Refletimos
profundamente o papel social da engenharia no desenvolvimento nacional e os
desafios do movimento sindical."
No evento, os profissionais debateram
e traçaram metas de atuação em defesa
da engenharia nacional, bem como de
uma nova matriz de desenvolvimento
econômico para o Brasil, pautada pela

distribuição de renda e justiça social. A
discussão de políticas públicas em ano
eleitoral resultou na elaboração de uma
proposta que foi encaminhada na época
aos candidatos a presidente do Brasil.
Formação sindical e políticas de gênero também foram temáticas abordadas
dentro dos subtemas “O papel do Estado
brasileiro no desenvolvimento nacional”
e “O papel do movimento sindical frente

Em 5 de novembro/14, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado aprovou por oito votos a seis
o Projeto de Lei 13/2013 que caracteriza
as atividades exercidas por engenheiros,
arquitetos e agrônomos no serviço público federal como carreiras típicas do
Estado.
A proposta seguia para sanção da presidente da República quando, em 17 de
novembro, foi apresentado um recurso à
Mesa Diretora do Senado para apreciação
do PLC 13/2013 pelo Plenário. O recurso

foi interposto pelo Senador Aloysio
Nunes Ferreira (PSDB-SP), com o apoio
de mais de oito senadores e não foi revertido. Agora, o cenário é de ampliação
da mobilização para que seja aprovado
pelo Senado.
"O momento é de atenção e de fortalecimento da mobilização. Envidaremos
todos os esforços para mobilizar os senadores pela aprovação", declarou Clóvis
Nascimento Filho, presidente da Fisenge
O Seagro e a Fisenge consideram a
aprovação do PL fundamental para a va-

às modificações do mundo do trabalho”.
O resultado do debate está na Carta
do Rio de Janeiro. Um conjunto de propostas que tem como eixo o aprofundamento da democracia brasileira e os desafios da renovação sindical. A carta defende investimento nos quadros técnicos,
compromisso social e reformas política e
tributária. Veja a Carta na íntegra no site
do evento (www.seagro-sc.org.br)

Eleita nova diretoria da Fisenge
Integrantes da chapa única “Seguir
em Frente” foram eleitos e tomaram
posse na plenária final do 10º Consenge. A nova diretoria que vai conduzir a
Fisenge no triênio 2014/2017 tem como presidente o engenheiro civil e sanitarista Clóvis Nascimento Filho, do

Senge-RJ, ex-secretário geral da Fisenge na gestão anterior.
Entre os membros da nova diretoria
estão os dirigentes do Seagro, engenheiros agrônomos Eduardo Piazera, diretor financeiro, e Jorge Dotti Cesa, diretor suplente da executiva.

Comissão do Senado aprova PL que considera
engenharia carreira típica do Estado

lorização da engenharia, que exerce um
papel fundamental na sociedade e contribui para a prestação de serviços públicos de qualidade. Com mais engenheiros
nos quadros do serviço público, haverá
mais projetos de qualidade bem como
aporte de recurso público federal.
As carreiras típicas incluem profissionais como diplomatas, juízes, policiais,
militares e auditores. O relator da matéria
na CCJ, senador Romero Jucá (PMDB-RR),
diz que o objetivo da proposta é valorizar
as categorias.

Fórum de Estudantes
e Seagro Jovem
Um dos destaques no 10º Consenge foi o 1º Fórum de Estudantes
dos sindicatos filiados à Fisenge. O
Seagro esteve representado pelos estudantes de Agronomia da UFSC,
Jonas Pizzatto e Renata Latrônico
Bernardo. Em Santa Catarina, o Seagro
já tem a categoria Sócio Junior com
o mesmo propósito.
O objetivo foi fomentar idéias de
criação e federalização dos Senges Jovens em todos os estados do Brasil.
Hoje, a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba e o Paraná são alguns
dos estados que já homologaram essa
criação ou estão prestes a fazê-lo.
Após palestras e debates, os estudantes aprovaram propostas para contribuir com uma política de renovação
sindical nas entidades. Entre elas estão a necessidade de formação política; a organicidade dos estudantes na
direção dos sindicatos e a realização
de encontros nacionais dos Senges
Jovem/Estudantes.
Segundo Jonas, o Congresso foi
muito interessante, proporcionou uma
visão mais ampla e amadureceu a possibilidade de se incrementar o Seagro
Junior já existente no Sindicato.
“Precisamos buscar maior representatividade para discutir o currículo e
também fomentar o interesse político
desde as primeiras fases do curso. A
ideia do Seagro Jovem é aproximar
mais os acadêmicos de discussões políticas, envolvendo todas as escolas de
agronomia do estado”, destaca Jonas,
ex-presidente do Centro Acadêmico da
Agronomia.

Renata Latrônico Bernardo e Jonas Pizzatto
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Santa Catarina elegeu três
engenheiros agrônomos
SEAGRO-SC
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O Seagro e a categoria contribuíram para a vitória dos eleitos na
certeza de que vão honrar os compromissos assumidos

ntre os candidatos eleitos
em 5 de outubro/14 para
deputado federal e estadual
em Santa Catarina, três são
engenheiros agrônomos.
Dois vão ocupar assentos no Congresso Nacional (Valdir Colatto/
PMDB e Rogério Mendonça - Peninha/PMDB) e um na Assembleia Legislativa (José Milton Scheffer/PP).
A diretoria do Seagro parabeniza
os colegas eleitos e também aos
candidatos a deputado estadual Ri-

cardo Euclides Grando e James
Schroeder por terem enfrentado esse grande desafio.
O Seagro - em conjunto com a
Uneagro, Feagro-SC e associações
regionais - apoiou de forma efetiva
os engenheiros agrônomos candidatos. “Além do mérito e representatividade de todos, os engenheiros
agrônomos demonstraram mais uma
vez sua unidade, capacidade de liderança e mobilização”, ressaltou o
presidente do Seagro, engenheiro

agrônomo Vlademir Gazoni.
Corporativismo a parte, o Seagro
sempre incentivou e apoiou a categoria a ocupar espaços de representatividade no legislativo para defender os interesses da categoria e da
agricultura, fundamentais para defender e garantir as conquistas.
“Comemoramos a vitória dos eleitos
na certeza de que vão honrar os
compromissos de campanha assumidos diante da categoria”, destaca
Gazoni.

COLATTO

PENINHA

ZÉ MILTON

Dep. Federal/PMDB

Dep. Federal/PMDB

Dep. Estadual/PP

115.431 votos

137.784 votos

49.489 votos
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Encontro organizado pela Aeagro/Fpolis - com o apoio da Feagro-SC,
do Seagro e da Uneagro - com colegas da região na sede dos
funcionários da Secretaria da Agricultura (30/09)

Debate promovido pelo Seagro no CD em Florianópolis (13/08)

Encontro com candidatos realizado em Rio do Sul (30/09)

Aeagro/Alto Irani SEAI realizou encontro com candidatos a deputados

A Agrocon promoveu um encontro em Concórdia (17/09)

Em Joinville, os candidatos apresentaram suas propostas no encontro
promovido pela AEABabitonga (01/09)

Em São Joaquim, encontro da Assea reafirmou compromisso de
apoio suprapartidário aos colegas candidatos (08/08)

Eventos de capacitação
profissional

A diretoria executiva e os diretores regionais do Seagro
continuam promovendo o aperfeiçoamento profissional através
de cursos e seminários realizados em todo o estado,
com o apoio do PEC/Crea ou em parcerias.
Confira no site www.seagro-sc.org.br ou na sua diretoria regional.

Curso sobre Fisiologia Vegetal – Relação Planta x Solo x Ambiente realizado pela
diretoria regional de Joinville, dias 5 e 6 de setembro/14

Em Campos Novos, a diretoria regional do Seagro promoveu o Seminário Regional sobre Código Florestal
e Cadastro Ambiental Rural com apoio do PEC/Crea, em 2 de setembro/14. Segundo o diretor Eduardo Briese
Neujahr, 35 profissionais e estudantes de agronomia foram capacitados em legislação e cadastro ambiental
rural e softwear do ato declaratório do CAR. “Os profissionais estão habilitados a prestarem serviços
aos agricultores que têm até 6 de maio/15 para realizarem suas declarações”, ressaltou Neujahr.

Curso de Avaliação de Imóveis Rurais realizado em Canoinhas,
dias 17 e 19 e outubro/14
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Profissionais celebram os 35 anos da Cidasc

A

SEAGRO-SC

Florianópolis, Outubro / Dezembro de 2014

Protesto na Rádio CBN
O Seagro, em conjunto com o Simvet,
veiculou de 25 a 28 de novembro, período da realização da V Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, um spot
na rádio CBN da Grande Florianópolis com
a seguinte mensagem:

Mais de três décadas preservando a saúde pública, promovendo
o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de SC

V Conferência Nacional de
Defesa Agropecuária realizada
em Florianópolis, entre 25 a 28
de novembro/14, foi palco da
comemoração dos 35 anos da
Cidasc. A Empresa celebra mais de três
décadas preservando a saúde pública,
promovendo o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina.
Desde 27 de novembro de 1979, engenheiros agrônomos e médicos veterinários, entre outros profissionais, lutam
para a excelência sanitária dos rebanhos
e lavouras no Estado. O resultado desse
trabalho colocou Santa Catarina como
destaque na produção agropecuária e

acesso a mercados. O único no país livre
de febre aftosa sem vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE), o que levou a carne suína
para países extremamente exigentes.
Nesta data, os líderes do governo e
presidente da Cidasc se revezaram enaltecendo o trabalho realizado e parabenizaram os profissionais da Cidasc.
Ressaltaram o status sanitário diferenciado e por tudo o que a Empresa representa
no desenvolvimento da agropecuária catarinense, que se destaca por uma agricultura e pecuária de grande valor agregado.

Celebração e apreensão
O Seagro parabeniza os profissionais
da Cidasc pelos excelentes trabalhos realizados, mas alerta que a má gestão e falta de valorização dos profissionais está
colocando a excelência sanitária conquistada do Estado em risco. “É uma pena
que o Governo do Estado só lembre a
Cidasc e de seus profissionais nessas datas e nos discursos. A empresa passa por
sua maior crise de todos os tempos, com
parte dos serviços terceirizados, com falta de profissionais, salários achatados,
sem plano de carreira e sem Acordo
Coletivo desde maio”, destaca o presidente do Seagro, Vlademir Gazoni.

“O estado de Santa Catarina é
reconhecido pela excelência na sanidade
animal e vegetal. Isso graças aos
profissionais da Cidasc, apesar do descaso
do Governo do Estado com o setor.
Com falta de estrutura e de pessoal, sem
Plano de Carreira e sem Acordo Coletivo
desde maio, os engenheiros agrônomos e
médicos veterinários responsáveis pela
fiscalização e defesa sanitária tem
seu trabalho ameaçado.
A economia e a
agropecuária catarinense
correm risco de colapso
sanitário. Um alerta do
Seagro e do Simvet.”

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

O

Feagro participa do Seminário
Nacional de Receituário Agronômico
e Responsabilidade Técnica

Homenageados: Jerônimo Antônio Fávero, Adilson Paulo Zandonai, Alcides de Rosso,
Ari G. Neumann, Valdir Silveira de Ávila, Janey Rui Piccoli, Neiva de Oliveira, Renato Louzada,
Ernani José Andreis (atual presidente), Dirceu Talamini e Cláudio R. de Miranda

Agrocon comemora 50 anos
A Agrocon (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Concórdia e
Região) realizou um jantar dançante
para comemorar os 50 anos de fundação da entidade e também o Dia
do Engenheiro Agrônomo, em 11 de
outubro/14. Estiveram presentes
membros da diretoria, associados, familiares, autoridades e convidados.
Durante o evento foram homenageados os ex-presidentes, pessoas
que passaram pela entidade durante
essas cinco décadas de trajetória e
contribuíram para o desenvolvimento
e fortalecimento da Associação. “A
importância de rever a história da
Associação, o seu crescimento e o
que ela representa para sociedade
nesses 50 anos, mostra o quanto a
entidade se fortaleceu e foi reconhecida” ressalta o presidente da Agrocon, Ernani José Andreis.

Fundada em 25 de outubro de
1964, sob o nome de Núcleo Regional do Vale do Rio do Peixe da Sociedade Catarinense de Engenheiros
Agrônomos, teve como 1º presidente
do Núcleo o engenheiro agrônomo
Francisco de Assis Guillén Quinhóz.
Em 1975, a Associação passou por
uma reestruturação e passou a se
chamar Núcleo dos Engenheiros Agrônomos do Alto Uruguai Catarinense. Desde 6 de agosto de 2003,
mudou para Agrocon.
Reunir esforços para coordenar e
defender os interesses profissionais
e sociais dos engenheiros agrônomos
na região, propor alternativas para
as questões agronômicas e participar
dos eventos que sejam do interesse
desta união são os objetivos da
Agrocon.

presidente em exercício da Feagro-SC,
engenheiro agrônomo Ari Geraldo
Neumann, representou a entidade no
Seminário Nacional de Receituário
Agronômico e Responsabilidade Técnica realizado em Belo Horizonte, na sede do
Crea-Minas, dias 14 e 15 de outubro/14. Junto
com a colega Rosicler Maria Vanti (Câmara de
Agronomia e Comissão de Ética do Crea-SC),
Ari participou da Mesa Redonda “Ética na
Emissão de Receita Agronômica”.
O Seminário contou com a presença de
profissionais e lideres de diversos estados do
Brasil. De Santa Catarina participaram ainda
os engenheiros agrônomos Matheus Mazon
Fraga, Sérgio Omar de Oliveira, Fábio Cristiano
Trevizol e Celso Eduardo Wasmansdorf.
Promovido e organizado pela Confaeab –
Confederação dos Engenheiros Agrônomos do
Brasil e pela SMEA – Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos, o evento teve o objetivo de resgatar para as mãos do responsável

técnico o receituário agronômico.
Os profissionais debateram sobre a situação atual do uso do receituário agronômico
no Brasil; a formação superior e habilitação
profissional; a eficiência das fiscalizações realizadas pelos Creas e sobre a postura ética na
emissão da receita agronômica.
Mais uma vez foi possível discutir sobre os
principais problemas enfrentados pelos engenheiros agrônomos nessa importante área, como já ocorreu em outros eventos realizados
pelas entidades da agronomia no Paraná
(AgroSul), Rio Grande do Sul, Santa Catarina
(1º Fórum de Lideranças e 8º CEEA), Mato
Grosso (28º CBA), Rio de Janeiro e outros.
“O sentimento dos participantes neste
evento de âmbito nacional foi que o tema
“Receituário Agronômico” já produziu elementos suficientes para embasar ações que possam ser encaminhadas pelas lideranças da categoria, no caso a Confaeab e o Confea”, ressaltou Ari.

Aeasc e Agrocon filiam-se a Feagro
A Feagro-SC recebeu a filiação de mais
duas associações regionais de engenheiros
agrônomos: a Aeasc, que engloba os profissionais da região sul catarinense, e a
Agrocon, da região de Concórdia.
Mais duas regiões possuem associações
regionais constituídas e estão finalizando a
documentação para sua filiação à Feagro-SC
ou concluindo a parte legal da entidade, caso da Asseaplan/Planalto Norte e Aeababitonga/Litoral Norte.

As matérias acima são de responsabilidade da Feagro-SC

A Feagro-SC agora possui nove Associações Regionais filiadas: AEACN/Campos
Novos, Agroec/São Miguel do Oeste, Aeagro/
Chapecó, Aeajo/Joaçaba, Assea/São Joaquim, Aeagro-Fpólis, Aeagri/Xanxerê, Aeasc/
Criciúma e Agrocon/Concórdia.
Para reforçar a sua representatividade estadual, a Feagro-SC está estimulando os engenheiros agrônomos de outras regiões do
Estado, para também organizarem suas associações regionais.
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Dia do Engenheiro Agrônomo

Festa e Agrocavalgada em São Joaquim reuniram cerca de 150 profissionais e lideranças da Agronomia, além de familiares e convidados, no maior evento de
confraternização da categoria em Santa Catarina. Foram quatro dias de festa para celebrar o Dia do Engenheiro Agrônomo, entre 9 a 12 de outubro/14,
promovido pela diretoria da Assea. Foram muitas homenagens, música, almoços, baile, olimpíadas, missa e festa das crianças

Oportunidade para celebrar e confraternizar

E

Eventos técnicos e sociais, homenagens e divulgação em
jornais e rádios marcaram a data em todo o Estado

m 12 de outubro, foi comemorado
o Dia do Engenheiro Agrônomo.
Profissional que ama a terra e que
desenvolve relevantes trabalhos
para o desenvolvimento da agropecuária.
Para celebrar a data, associações regionais de engenheiros agrônomos realizaram vários eventos técnicos e de confraternização, além de homenagens para
os que se destacaram na defesa da agronomia, entre outros, com o apoio da Feagro, Seagro, Mútua e Crea-SC.
A diretoria do Seagro parabeniza os
mais de cinco mil engenheiros agrônomos em Santa Catarina e cumprimenta
os diretores regionais e lideranças das associações parceiras que organizaram
eventos em todo o estado, confraternizando e discutindo temas de interesse da
categoria.
Na semana de 12 de outubro, o Seagro publicou na grande mídia o artigo
“Reflexão sobre a Agricultura”, onde ressalta o desafio dos engenheiros agrônomos e agricultores de aumentar a produção e a produtividade no campo, oferecer
alimentos mais saudáveis sem perder o

foco no desenvolvimento sustentável.
Com o apoio da Fisenge, o Seagro publicou anúncio publicitário no Diário Catarinense e um encarte especial de quatro páginas no Jornal Notícias do Dia ressaltando a atuação e organização dos engenheiros agrônomos em Santa Catarina.
Também foram realizadas 176 inserções
de 30 segundos em 22 emissoras de rádio, entre 9 a 11 de outubro/14, dizendo:

Em Nova Veneza, a integração predominou no jantar dançante organizado pela
Aeasc/Criciúma que reuniu cerca de 360 profissionais e convidados

“Você sabia que produzir alimentos
mais saudáveis e com sustentabilidade
ambiental é o grande desafio que une
agricultores e consumidores?
Em 12 de outubro, data em que se
comemora o Dia do Engenheiro
Agrônomo, nossa gratidão à este
profissional da terra e da vida, que
tem em suas mãos a responsabilidade
pela nossa segurança alimentar.
Uma mensagem do Seagro Sindicato dos Engenheiros Agrônomos
de Santa Catarina, e da Fisenge Federação Interestadual de Sindicatos
de Engenheiros”

Em São Miguel do Oeste, a Agroec reuniu cerca de 90 pessoas em 12 de outubro/14. Segundo o presidente
Mateus Seganfredo, foi ministrado palestra sobre como identificar um vinho de qualidade, além de um
delicioso almoço, muita integração e boa conversa entre os colegas. Durante o evento também foram
homenageados oito profissionais pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da região.

Em Xanxerê, a Seai e a Aeagri promoveram um ciclo de palestras que lotou o
auditório, além de entrevistas na rádio, jantar comemorativo e homenagens

Em Florianópolis, a Aeagro-Fpólis promoveu um almoço
com engenheiros agrônomos e familiares na sede da
Afec (27/10). Almoço bastante prestigiado com
muita harmonia e fraternidade

Lideranças: Gazoni (Seagro), o anfitrião Guilherme
(Aeagro), Zucatto (Feagro) e Leonel (Uneagro)
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Eleições Confea/Crea
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Foram impugnados quase todos os candidatos de oposição ao Confea e aos Creas

Fisenge – Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros divulgou nota sobre eleição do Sistema Confea/Crea
no jornal O Globo, onde denunciou os vícios e as irregularidades das
eleições para presidência do Confea, realizada em 19 de novembro/14.
O processo eleitoral está sub judice,
tendo a própria Justiça Federal determinado seu adiamento na véspera das eleições. No entanto, manobras orquestradas
pela atual direção do Confea impediram
que a intimação judicial fosse entregue e
cumprida. Na noite de 19 de novembro,
por volta de 22h, os advogados do CreaDF obtiveram uma liminar que cancelava
a decisão anterior, que havia sido descumprida pelo Confea durante todo o dia.

A ação
De acordo com assessoria jurídica da
Fisenge, a ação conta com quatro argumentos: a não disponibilização da listagem com profissionais aptos a votar; a má
distribuição de votantes por locais; a não
divulgação dos nomes dos candidatos nas
mídias do Confea; e a impugnação da
maioria dos candidatos de oposição pela
Comissão Eleitoral Federal, incluindo
Santa Catarina.
"Pedimos o adiamento em 90 dias, devido às distorções do processo eleitoral,
como a distribuição de votantes por lo-

Impugnações

VER

GON

HA

cal", disse o advogado Alexandre Barenco. A Plenária do Confea indeferiu três
das quatro candidaturas à presidência do
Confea, menos a do presidente licenciado
José Tadeu da Silva.
Depois das eleições do último dia 19,
os conselheiros da Comissão Eleitoral
Federal (CEF) se reuniram para homologar
os vencedores. Porém, nem todos os eleitos tiveram suas vitórias ratificadas.
Sem nenhuma justificativa dada aos
integrantes da CEF, o Confea deixou de
homologar a chapa de cinco presidentes
eleitos – São Paulo, Rio Grande do Sul,
Goiás, Maranhão e Pernambuco. Coincidência ou não, o fato é que nesses locais,
os eleitos fazem parte da ala de oposição
ao presidente reeleito para o Confea José
Tadeu da Silva.
Foi convocada uma sessão extraordinária para decidir o futuro das presidências dos estados acima citados. Não se sabe o que ocorrerá. Um fato, no entanto,
é certo: o Ministério Público precisa colocar seus promotores atentos às manobras estranhas dentro do Confea.

Segundo a Fisenge, mesmo respondendo a mais de 30 processos judiciais e já
com seus bens indisponibilizados pela
Justiça Federal, o presidente do Confea,
articulou em todo o Brasil a impugnação
de praticamente todas as candidaturas de
oposição às eleições para presidência do
Confea, dos Creas e das Caixas de Assistência da Mútua. Entre elas, a do candidato a presidência do Crea-SC, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto. Seu nome teve
que ser incluído na cédula oficial na véspera do dia da eleição.
Com a maioria dos conselheiros federais foi orquestrado um verdadeiro golpe,
mantendo mesmo sem motivo as impugnações. Candidaturas deferidas deixaram
de apresentar os mesmos documentos que
se cobra das candidaturas de oposição.
Uma situação que envergonhou mais de
um milhão de profissionais registrados e
repercutiu na mídia em todo Brasil.
As impugnações na Justiça foram revertidas por alguns candidatos, mas o autoritarismo e a falta de respeito permanecem em alguns estados e no pleito federal, onde candidatos de oposição não
são citados pelos veículos de comunicação institucional. Essa atitude atacou a
democracia e trouxe prejuízos irreparáveis
para todas as candidaturas.

Raul Zucatto teve candidatura homologada na véspera
vida dos profissionais e da sociedade. Dos mais de 36 mil
profissionais aptos a votar em
Santa Catarina, apenas em
torno de 3.900 compareceram
às urnas, numa demonstração
de total desinteresse com o
Sistema Confea/Crea.
Desejamos sucesso ao presidente reeleito Carlos Kita
Xavier frente aos enormes desafios que têm pela frente,
esperando que retome a valorização das entidades, por serem estas que efetivamente
representam os profissionais Ex-presidente do Seagro, Uneagro e atual
da Feagro-SC, Raul Zucatto foi eleito duas
vinculados ao sistema.
vezes para a presidência do Crea-SC

Zucatto solicitou apoio na reunião do CD do Seagro, em 20 de outubro/14
( ) Recusado
( ) Endereço Insuficiente
( ) Não Existe nº Indicado

ção do Crea-SC. Esse compromisso foi rompido na atual
gestão em troca de outros interesses. O Conselho se afastou das entidades, do coletivo
profissional e da sociedade,”
ressalta Jorge Dotti Cesa, conselheiro do Crea-SC e diretor
de comunicação do Seagro.
Mas, foi uma eleição marcada por boatos, impugnações, restrições para realizar
visitas e divulgar suas propostas e plano de campanha,
além de muita comunicação
truncada. O resultado foi que
a candidatura do Zucatto somente foi homologada na véspera da eleição. Mesmo assim
conquistou quase mil votos.
O Seagro lamenta os problemas ocorridos neste importante processo democrático,
parabeniza Raul Zucatto pela
coragem de enfrentar as urnas
no firme propósito de voltar a
ter um Crea mais presente na

Associados entre Agosto
a 30 Novembro/14

Alan Zagroba
Aleisson Ludtke
Alessandro Huben Ferreira
Alex Caitan Skolaude
Beatriz Bez Birolo
Bruno Krauss Salvador
Camila de Macedo Golba
Cristiano Schuch
Daniel Cansian
Daniel Mendonça
Darci Pihon Filho
Deborah Ingrid de Souza
Diego Adílio da Silva
Eduardo Zago
Elias Roque Kovalski
Emerson Evald
Fabio Granememann
Fernando Vieira de Luca
Filipe Espíndola
Filipe Souza Oliveira
Franciele Carneiro dos Santos
Francisco Antonello Marodin
Glaura Mendes Perufo
Graciane Bianchin
Heloisa Ricken Angelo
Hugo Mazon
Ildefonso Cardoso
Jerônimo Veppo
Jociel da Rosa Surdi
Luis Antonio Klettenlyrg Hack
Maria do Socorro Fernandes
Mayra Roberta de Araújo Bueno
Mariangela Pirotti
Paulo César Menoncini
Rafael Effting Knabben
Renata Murara Vieira
Ricardo Santanna Martins
Rômulo Amaral
Thiago Matujacki Koscrevic
Vera Regina Camargo
Zelita de Lourdes Gomes

Eleições Confea/Crea/
Mútua 2014
Em 19 de novembro, os profissionais compareceram nas 43 seções eleitorais e elegeram os presidentes do
Confea (engenheiro civil José Tadeu da
Silva), e do Crea-SC (engenheiro civil
e segurança no trabalho Carlos Alberto
Kita Xavier), além do Diretor Geral da
Mútua-SC (engenheiro agrônomo Luiz
Carlos Coelho) e o Diretor Administrativo da Caixa Mútua-SC (engenheiro
mecânico Júlio César Bertoldo). Já na
Plenária do Crea-SC realizada em 5 de
dezembro, foi reeleito o engenheiro civil Laércio Domingos Tabalipa para diretor financeiro da Mútua.
A diretoria do Seagro parabeniza os
eleitos e deseja sucesso na gestão, esperando maior participação e envolvimento com as entidades de classe.

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

Em............/............/............
Reintegrado ao Serviço Postal em

RESPONSÁVEL

Mesmo reconhecendo as
dificuldades que um processo
eleitoral representaria naquele momento, o Conselho Deliberativo do Seagro, reunido
em 20 de outubro/14, decidiu
apoiar a candidatura do engenheiro agrônomo Raul Zucatto para presidente do Crea-SC,
considerando a história do expresidente do Seagro e a necessidade de manifestar a
contrariedade das entidades
estaduais com os compromissos assumidos e não cumpridos pelo atual presidente do
Crea-SC.
Decidiu-se pela unidade
das entidades e para que a categoria tivesse mais força e
voz no Conselho. “A volta de
Zucatto para a presidência do
Crea representaria a retomada
de um caminho interrompido,
onde as entidades da Agronomia seriam novamente ouvidas e participantes na condu-

Boas Vindas aos
novos sócios

( ) Falecido
( ) Ausente
( ) Não Procurado
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