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Seagro fecha Acordo
com Agroindústrias,
Cooperativas e Crea-SC
Reposição do INPC, manutenção
do SMP, renovação das
cláusulas de 2015, são os
principais pontos

-

fisenge

www.seagro-sc.org.br

CAMPANHA SALARIAL 2016 - EMPRESAS PÚBLICAS

PÁG. 03

Seis anos defendendo a
Agronomia e a agricultura
familiar em SC

O Deputado Estadual Eng. Agr.
José Milton Scheffer fala sobre o
desafio e responsabilidades de
representar a Agronomia

Pressão do Seagro e
Fisenge retira de pauta
PL do agroecólogo

PÁG. 5

Uma vitória importante que evitou
criar a profissão de Agroecólogo,
mais um curso que tenta
segmentar a Agronomia

PÁG. 13

Profissionais da prefeitura
de Concórdia conquistam o
Mínimo Profissional

Emenda da Lei Orgânica foi
aprovada garantindo o pagamento
do piso da categoria de todas as
profissões
PÁG. 16
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Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina

“Diretores da Executiva, das Diretorias Regionais, Conselho Fiscal e assessorias
garantiram o êxito da nossa gestão na defesa dos interesses dos engenheiros
agrônomos, na luta pelo fortalecimento do sistema de pesquisa, extensão rural,
defesa sanitária vegetal e animal e demais serviços públicos e privados
prestados à população rural e urbana de Santa Catarina”

GESTÃO 2012 - 2015

“Renovar para Avançar”

Florianópolis, março de 2016

Dados comprovam porque o Governo
pode e tem que conceder o INPC
cPorque a proposta do Governo de negar reposição salarial foi uma
afronta para os engenheiros agrônomos e médicos veterinários PÁG. 6

cPorque os trabalhadores da Epagri e da Cidasc

devem ter reposição salarial em 2016 PÁG. 7

cEstudo do Dieese aponta desmonte das Empresas da Agricultura
cQuanto as Empresas representam no quadro geral de despesas
cPorque uma política inteligente de ajuste fiscal jamais

M

PÁG. 7

PÁGS. 8 e 9

escolheria a Epagri e a Cidasc para reduzir custos PÁGS. 9 e 10

esmo após várias rodadas
de negociação realizadas
pelos dirigentes do Seagro,
Simvet, Senge-SC, o Governo se mantém insensível
em apresentar outra proposta que
não seja zero de reposição salarial,
alegando a crise econômica.
Esse descaso com os trabalhadores da Epagri e Cidasc tem causado
indignação e revolta dos engenheiros
agrônomos e demais profissionais.
Sabedor de que a questão é muito
mais política do que econômica, o
Seagro solicitou um estudo ao
Dieese, mostrando que, mesmo não
sendo objetivo dessas empresas pú-

blicas obterem lucro contábil e por
isso dependem de aportes do Tesouro, vêm apresentando expressivos indicadores, tanto no aumento da receita como na redução das despesas.
Suas funções não são fazer caixa para
o Governo e sim desempenhar papel
estratégico nas áreas de planejamento agrícola, pesquisa agropecuária e
extensão rural e pesqueira, segurança
alimentar, defesa sanitária vegetal e
animal e desenvolvimento sustentável.
O estudo utiliza os dados do
Portal da Transparência do próprio
Governo do Estado. Os dados mostram que só em 2015, a Cidasc e a

Epagri geraram juntas uma receita de
75 milhões para os cofres do Estado,
reduziram o número de trabalhadores
e diminuíram R$ 10,1 milhões nos
gastos com pessoal e encargos sociais.
“A conta não pode ser paga pelos
trabalhadores, que já vem acumulando perdas históricas. Qualquer proposta que não inclua o INPC ocasionará uma compressão da tabela salarial para os engenheiros agrônomos
pior do que a que ocorria nos antigos
PCSs”, destaca o presidente do Seagro, Eduardo Piazera.
CONFIRA NAS PÁGINAS 6 A 11
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Cidasc e Epagri, empresas vinculadas à Secretaria
da Agricultura, ao longo do tempo tem prestado
inestimáveis serviços em prol do desenvolvimento
catarinense. A abertura de novos mercados para
a carne suína, os certificados que garantem espaços privilegiados para produtos como maça, banana e
uva, o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de práticas e tecnologias modernas pelos agricultores, bem como
sua organização através de programas de grande repercussão no país e até fora dele, como é o caso do SC Rural,
são fundamentais razões para que hoje o PIB agrícola do
estado ronde a casa dos 30% do total do estado.
E, no entanto, o Governo, numa demonstração de
enorme descaso, oferece 0% (zero) de reposição salarial
diante de uma inflação de quase 10%. Profissionais da
pesquisa agropecuária, da extensão rural e da defesa agropecuária, a base deste estado de excelência, não são reconhecidos nem na hora de terem um ACT que atenda pelo
menos a reposição salarial pelo INPC da inflação. A Data
Base da categoria foi 1° de maio e até agora nada.
Alegando a crise econômica no país e em Santa
Catarina, o Governo se mantém insensível em apresentar
outra proposta que não seja zero de reposição salarial.
Mais uma vez está demonstrando que a valorização das
conquistas das empresas públicas e seus profissionais permanecem apenas nos discursos.
Nesta edição, sabendo que a questão é muito mais política do que econômica, o Seagro apresenta um estudo
do Dieese com os dados do Portal da Transparência do próprio Governo onde mostra que só em 2015, a Cidasc e a
Epagri geraram uma receita de R$ 75 milhões para os cofres do Estado, reduziram o número de trabalhadores e diminuíram R$ 10,1 milhões nos gastos com pessoal e encargos sociais. Com gráficos, comprova que o Governo pode e tem como conceder o INPC aos profissionais.
Os técnicos do Dieese também concluem que o
Governo de SC age visando desmonte da Epagri e da
Cidasc, através da redução do quadro de trabalhadores e
reposições salariais muito abaixo da inflação.
De outro lado, é importante ressaltar que o Seagro fechou acordo, com no mínimo a reposição da inflação, nas
campanhas salariais dos engenheiros agrônomos que trabalham nas agroindústrias, cooperativas e Crea-SC.
Ainda nesta edição, ressaltamos a união e determinação dos profissionais que trabalham na
prefeitura municipal de Concórdia que
resultou na importante conquista do
direito de receber o SMP - Salário
Mínimo Profissional.
Após a aprovação das contas do
exercício da gestão anterior, estamos distribuindo o Caderno de
Gestão 2012-2015. Um breve e
sucinto resumo das principais
ações realizadas pelo ex-presidente Vlademir Gazoni, diretorias
executivas e regionais, Conselho Fiscal e respectivos suplentes. Boa leitura a todos.
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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016

ATENÇÃO!!

ENG. AGRÔNOMOS CANDIDATOS

Florianópolis, Junho / Julho de 2016

O Seagro quer conhecer suas propostas e,
se possível, divulgar sua candidatura
no Jornal do Seagro.
Envie um resumo de suas principais
propostas, mini-currículo e foto para
seagro@seagro-sc.org.br
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Dirigentes regionais do Seagro, Engs. Agrs. Robson Costa, Juliano Tonial e
Danielle Danielewski participaram do evento realizado na sede da Fisenge

Curso de Formação Política Sindical
Participaram dirigentes dos 12 sindicatos filiados à Fisenge

Fisenge realizou curso de
Formação Política Sindical
ministrado pelo professor
Helder Molina, mestre em
Educação pela Universidade
Federal Fluminense (UFF) e Doutor
em Políticas Públicas e Formação
Humana pela UERJ, entre 2 e 3 de
junho/16. Compareceram dirigentes
dos 12 sindicatos filiados à
Federação.
O Seagro foi representado pelos
diretores regionais Danielle Danielewski (Blumenau), Juliano Tonial
(Xanxerê) e Robson Costa (Criciúma).
Juliano acredita que ao ingressar
no Sindicato e, consequentemente,
na luta sindical em defesa da categoria, é preciso estar ciente da ne-

cessidade do conhecimento da causa
e dos interesses coletivos pela qual
deverá lutar. “Entendo ser fundamental buscar aprimorar nosso conhecimento de como funciona nosso
Sindicato, buscando um retrospecto
político social do País, voltado às
políticas públicas sociais e profissionais” diz. Também ressaltou que o
curso o inseriu neste contexto.
“Entendi os caminhos políticos
percorridos desde a época imperial
até os dias de hoje, abrangendo toda
a conjuntura de lutas de classes e
abrindo os meus horizontes sobre a
gestão e o planejamento sindical da
Fisenge, os quais foram repassados
com a maior isenção política partidária pelo professor Helder Molina”,
destaca o diretor regional Juliano.

Coletivo de Mulheres

A representante do Seagro no
Coletivo de Mulheres da Fisenge, engenheira agrônoma Ana Paula
Schlichting, participou da reunião
do Coletivo realizada em Belo
Horizonte, em 4 de junho/16.
Além de debater o repúdio à cultura do estupro na sociedade, prestigiou a palestra “Mulher, engenheira e sindicalista”, ministrada pelo
engenheiro e vice-presidente da
Fisenge, Roberto Freire.
“Diante de uma perspectiva histórica, debatemos a participação das
mulheres na política e a história das

engenheiras no contexto feminista.
Desde o início, as mulheres não têm
espaço garantido, como foi a luta
pelo voto feminino e ainda manifestada na batalha pela inserção das
mulheres no mercado de trabalho e
ocupação de espaços de poder”,
apontou Freire.

A Fisenge reuniu seu Conselho
Deliberativo em 17 de junho/16.
Entre outros assuntos, teve início os
preparativos para organizar o 11º
Congresso Nacional de Sindicatos de
Engenheiros (Consenge), previsto
para acontecer em Curitiba/PR, entre 6 e 9 de setembro/17. O presidente do Seagro e diretor financeiro

da Fisenge, Eduardo Piazera, participou da reunião.
Promovido pela Fisenge a cada
três anos, o Consenge debate e traça
metas de atuação em defesa da engenharia nacional e do aprofundamento do desenvolvimento brasileiro, pautado pela distribuição de renda e justiça social.

Fisenge prepara o 11º Consenge

Florianópolis, Junho / Julho de 2016
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Seagro fecha Acordo
agroindústrias e cooperativas
CAMPANHA SALARIAL 2016 - EMPRESAS PRIVADAS E CREA-SC
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Reposição salarial, garantia do mínimo profissional,
além dos benefícios concedidos à categoria preponderante

a reunião com os dirigentes do Sindicarne Sindicato das Agroindústrias de SC, o Seagro
aceitou a contraproposta
apresentada e assinou a Convenção Coletiva de Trabalho dos
engenheiros agrônomos que trabalham nas agroindústrias, em 16
de junho/16.
A contraproposta contempla a
renovação das cláusulas sociais,
reposição salarial, vale alimentação de R$ 20,00, manutenção da
cláusula que garante o pagamento
do mínimo profissional (SMP),
além de garantir a extensão de
outros benefícios concedidos à
categoria preponderante.
A diretoria do Seagro lamenta
não conseguir avançar na cláusula

de adicional de 1% por tempo de
serviço. ”Infelizmente, os dirigentes do sindicato patronal se mostraram irredutíveis e rejeitaram o
anuênio alegando a crise no país
e no Estado”, explica o presidente
do Seagro, Eduardo Piazera.

Cooperativas

Os dirigentes do Sindiocesc Sindicato e Organização das
Cooperativas - alegaram dificuldades econômicas específicas em
cada cooperativa. Depois de muita negociação, propôs que a cláusula de reposição salarial seguisse
o índice negociado com o sindicato preponderante. A Convenção
Coletiva de Trabalho dos engenheiros agrônomos que trabalham

nas agroindústrias foi assinada 7
de julho/16.
Tanto nas agroindústrias como
nas cooperativas foram mantidas
as cláusulas de renovação das
cláusulas sociais da Convenção
Coletiva de Trabalho de 2015 e o
compromisso de repassar os benefícios que serão concedidos à categoria preponderante. Além de
manter a principal cláusula para
os engenheiros agrônomos e médicos veterinários que é a garantia de cumprimento da Lei
4.950/A-66 que estipula o Salário
Mínimo Profissional (8,5 salários
para jornada de 8 horas).

A pauta de reivindicações foi
debatida e aprovada pelos engenheiros agrônomos e médicos veterinários que trabalham nas cooperativas e agroindústrias nas 16
assembleias regionais realizadas
em todo o estado, em conjunto
com o Simvet (Sindicatos dos Médicos Veterinários de SC), enAGE realizada em Jacinto Machado, da
tre 11 a 14 de
Regional do Seagro de Araranguá, com
abril/16.
engenheiros agrônomos e veterinários

das agroindústrias e cooperativas

Membros do Conselho Fiscal, Vlademir Gazoni e Paulo Primo Bertoletti, o presidente Eduardo Piazera
e a assessora contábil apresentaram o Balanço Financeiro e Patrimonial do Seagro

exercício de 2015. O Balanço foi apresentado pelos membros do conselho
fiscal, Vlademir Gazoni e Paulo Primo
Bertoletti, além do presidente Eduardo
Piazera, do diretor financeiro Paulo
Silva e a assessora contábil, Patrícia
Martins.
Já na AGE foi realizada eleições su-

Contraproposta do
Crea-SC é aprovada

A contraproposta de ACT 2016 enviada pelo Crea-SC
foi aprovada pelos engenheiros agrônomos que trabalham
no Conselho e assinada pelo Seagro, em 18 de julho/16.
A proposta surgiu como resultado da negociação ocorrida em 6 de junho. O Crea iniciou acenando com reposição de 6%, bem abaixo do índice do INPC. Após intensas
negociações, muitos telefonemas e análises expostas na
reunião, o Seagro, juntamente com o Senge-SC e Seauf,
conseguiu chegar ao valor de reposição do INPC integral
(9,83%), com o mesmo índice de reajuste aplicado as
cláusulas que envolvem valores econômicos, como vale
alimentação de R$ 32,00, refeição de R$ 22,00 por dia
trabalhado, entre outros benefícios.
As cláusulas sobre a revisão do PCS (Plano de Cargos
e Salários) e a de liberação de dirigente para participar
das reuniões do Sindicato não avançaram, mesmo diante
da insistência do Seagro. O Crea-SC se mostrou bastante
reticente e rejeitou a inclusão dessas cláusulas.
Entretanto, há um pacto do Crea-SC com o Seagro de
discutir uma proposta de revisão do PCS nos próximos
meses.

AGE na Conab
aprova pauta de
reivindicações

Presidente Piazera o novo diretor
secretário da Regional de Florianópolis,
Geovani Pedro de Souza

Assembleias Ordinária e Extraordinária

Dentro da programação da reunião
do Conselho Deliberativo do Seagro
realizado em 8 e 9 de março/16, foi
realizada Assembleia Geral Ordinária
(AGO) e Extraordinária AGE).
Na AGO, após amplo debate os dirigentes aprovaram o Balanço Financeiro
e Patrimonial e Prestação de Contas do

Assembleia com os engenheiros agrônomos que trabalham
no Crea-SC, em 20 de abril/16, debateu e aprovou
a pauta de reivindicações 2016.

plementares, quando foi apresentado o
engenheiro agrônomo Geovani Pedro
de Souza para assumir como diretor secretário da diretoria regional de
Florianópolis, substituindo Clóvis
Adriano Teixeira Paes. Ambos trabalham na Cidasc.

Os engenheiros agrônomos que trabalham na Conab-SC estiveram reunidos
em assembleia geral extraordinária na
sede do Seagro, em 18 de julho/16,
quando debateram a pauta nacional de
reivindicações da Campanha Salarial
2016. Embora com alguns problemas na
formatação final da pauta nacional,
apontados pelos colegas da Conab de
SC, a Fisenge entrará com pedido formal
junto a Conab em Brasília solicitando
assento à mesa de negociações.
Essa é uma antiga demanda dos colegas de Santa Catarina que agora está
tendo encaminhamento a partir da
coordenação da Fisenge, envolvendo
engenheiros agrônomos da Conab de todo o Brasil.
Segundo o presidente Eduardo
Piazera, é um avanço importante para o
Seagro e também para a categoria que
busca, assim, inserção nacional na negociação coletiva.
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Cooperativas agropecuárias
lideram em faturamento e
geração de empregos em SC

2 DE JULHO - DIA DO COOPERATIVISMO

C
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As 51 cooperativas contribuem expressivamente para a economia sendo
responsáveis por 64% do faturamento total do sistema cooperativista

om faturamento anual
de R$17.276.474 bilhões, as 51 cooperativas agropecuárias catarinenses representam 64% do movimento econômico de todo o sistema cooperativista de SC. Na contramão de
outros setores da economia, encerraram 2015 com crescimento
de 33,3% no faturamento e
10,4% na geração de empregos,
comparado com 2014, segundo
dados da Ocesc - Organização
das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina.
As cooperativas agropecuárias ocuparam a liderança absoluta no setor no patrimônio líquido (R$ 4.468.194), na geração de impostos (R$ 748.716),
na geração de contribuições sobre a folha de pagamento (R$
276.535), nas receitas totais
(R$ 17.3 bilhões), nas sobras do
período (R$ 608.6 milhões) e no
número
de
empregados
(38.076), destes 126 são engenheiros agrônomos.
O trabalho desenvolvido pelos 69.518 cooperados, agricul-

tores, funcionários e parceiros
das cooperativas agropecuárias
tem muita importância na balança comercial de SC, pois representa cerca de 7% do PIB,
que é a soma de todas as riquezas produzidas no Estado.
O presidente da Ocesc, Luiz
Vicente Suzin, ressalta que o
crescimento é resultado do investimento do setor na base
produtiva, na diversificação de
produtos e serviços e na qualificação de colaboradores, dirigentes e associados.
Para a diretora de formação
sindical e aperfeiçoamento profissional do Seagro, engenheira
agrônoma Adriana Padilha, a
cultura cooperativista está intrinsicamente ligada ao espírito
solidário dos catarinenses. “O
ideal da construção coletiva, a
valorização da união e da colaboração mútua impulsionam o
desenvolvimento da sociedade
de uma forma mais sustentável.
O trabalho dos engenheiros
agrônomos é fundamental para
o sucesso do modelo agropecuário cooperativista catarinense”,

destaca Adriana.
A diretoria do Seagro parabeniza a Ocesc, Fecoagro, cooperativas filiadas, cooperados e
funcionários pelo Dia internacional do Cooperativismo, comemorado em 2 de julho. “Os engenheiros agrônomos orgulhamse em poder contribuir para o
fortalecimento do cooperativismo catarinense”, ressalta o presidente Eduardo Piazera.

SC é o estado mais
cooperativista do país

O cooperativismo em Santa
Catarina cresceu 12,96% em
2015, de acordo com a Ocesc. É
o estado mais cooperativista no
Brasil, são mais de 1,9 milhão
de famílias associadas e mantêm
56.3 mil empregos diretos em
260 cooperativas, que atuam em
13 ramos como crédito, agropecuário, transporte, de consumo,
de infraestrutura, de serviços
médicos e odontológicos, escolares entre outros. O setor gerou
mais de R$ 27.2 bilhões em receita e representam 11% do PIB
catarinense.

Audiências do Seagro na Cidasc

O Seagro protocolou ofício junto a Secretaria
O Seagro também buscou informações com o
da Agricultura e da Pesca de SC, na Epagri e Cidasc presidente da Cidasc, Enori Barbieri, referente a
solicitando audiência para conhecer os planos ge- manifestação do gerente regional da Cidasc de
renciais aprovados nas empresas. Além de conhe- Canoinhas sobre a inadequação da indicação de
cer as bases da estrutura e entender os critérios engenheiros agrônomos e médicos veterinários paque nortearam as decisões e nomeações, a direto- ra o cargo de gestor.
ria do Sindicato precisa ter pleno conhecimento
para defender o conjunto dos trabalhadores, podendo até contribuir para sua melhor eficácia no
contexto dos resultados profissionais que podem
ser alcançados.
Segundo o presidente do Seagro, Eduardo
Piazera, o presidente da Cidasc Enori Barbieri informou que já existem estudos internos para reformular o Plano Gerencial recém implantado.
“Vamos aguardar as demais audiências e nos manter atentos, sempre na defesa da melhor eficiência
das nossas empresas públicas”, concluiu Piazera.
A diretoria do Seagro tomou conhecimento
através do Diário Oficial do Estado nº 20.229
O presidente do Seagro Eduardo Piazera e o
de 29 de janeiro/16, das Resoluções CPF Nº 01
associado Milton Breda na audiência com o
e 02/2016 que aprovavam os Planos Gerenciais
presidente da Cidasc, Enori Barbieri e os diretores
da Epagri e Cidasc que estabelecia as funções
Valdo dos Santos Fº e Rodrigo Conceição
gerenciais e as gratificações nas empresas.
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Cooperativa de Engenheiros
Agrônomos de SC

Fundada em 5 de dezembro/95, em Assembleia realizada na cidade de Lages, a
Uneagro/SC comemora 20
anos de existência. Neste período, se fortaleceu e constituiu na maior cooperativa de
trabalho de Santa Catarina
que congrega engenheiros
agrônomos e outros profissionais de nível superior e
que atuam na área de desenvolvimento rural e ambiental.
Seu quadro de associados
possui mais de 600 profissionais com larga experiência e
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conhecimentos em agricultura e desenvolvimento rural e
ambiental, distribuídos em
praticamente todos os municípios. Muitos especialistas
com mestrados e doutorados.
Possui uma carteira de
clientes espalhados pelos
três Estados do Sul do Brasil.
A credibilidade cresceu e
consolidou com grandes parceiros e convênios na área
pública e privada que resultaram em projetos importantes para o desenvolvimento
do Estado.

Boas Vindas aos novos sócios do Seagro
Associados entre Agosto/15 a Fevereiro/16

Diretoria Regional de Caçador
Mariuccia Schlichting de Martin

Diretoria Regional de Itajaí

Ester Foelkel
Felipe Bermudez Pereira
Júlio Cesar Ramos
Rodolfo Vargas Castilhos
Maria C. C. Rappussi da Silva

Cristiane de Lima Wesp
Aline Patrícia Zucco

André Boldrin Beltrame
Diretoria Reg. de Campos Novos Marcos Lima Campos do Vale
Ramon Felipe Scherer
Helan Paulo Paganini
Diretoria Regional de Videira
Diretoria Regional de Chapecó

Diretoria Reg de Florianópolis
Kleber Trabaquini
Diretoria Regional de Mafra

Diretoria Regional de Rio do Sul
Dediel Junior Amaral Rocha
Diretoria Reg. de São Joaquim
Leonardo Araújo
Diretoria Regional de Xanxerê
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Edenilson Camillo
Alessandro Borini Lone

André Yvan da Costa

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

Código do Seagro

Florianópolis, Junho / Julho de 2016

Seis anos defendendo a
Agronomia e a agricultura
familiar em SC
ENTREVISTA DEP. EST. JOSÉ MILTON SCHEFFER (PP/SC)

Representar a agronomia é uma grande
responsabilidade e que defendo com muito orgulho

Jornal do Seagro - Deputado, sua
atuação na Assembleia tem sido muito
elogiada pela Agronomia. Como avalia este desafio de representar os engenheiros
agrônomos no Legislativo em consonância com suas outras prioridades como
saúde, educação e a própria agricultura?
Zé Milton: Na assembleia há uma
pluralidade de assuntos que debatemos
todos os dias. Nós temos um foco em
nossa atuação, que é a resolutividade.
Essa característica eu trouxe comigo,
quando fui prefeito, além da minha formação como engenheiro agrônomo e
atuação como extensionista rural, e que
procuro seguir hoje como parlamentar.
Junto com nossa equipe, e contando
com o apoio de especialistas de diferentes áreas, seja da saúde, economia, agricultura e tantas outras, estudamos e debatemos os temas apresentados para encontrarmos a melhor solução, pois é
nossa função dar respostas à sociedade.
Representar a agronomia é uma grande responsabilidade e que defendo com
muito orgulho, não apenas por ser agrônomo, mas pela importância do engenheiro agrônomo para a agricultura e
para os catarinenses. Porém, boa parte
da sociedade ainda não sabe o tamanho
dessa importância e, como representante, tenho ressaltado esse tema.

JS - Sua trajetória como profissional
e líder do setor agrícola já lhe davam
uma boa noção da importância do engenheiro agrônomo para SC. E agora, depois
de quase 6 anos como Deputado, o que
mudou?
Zé Milton: Cada região tem suas peculiaridades que necessitam de políticas
diferenciadas, principalmente, na questão agrícola. E o engenheiro agrônomo,
seja extensionista, pesquisador, fiscal
agropecuário, é fundamental na proposição de leis e ações, através do estudo
in loco e do conhecimento regional que
ele tem com o agricultor, e que possam
trazer resultados de fato a cada uma das
regiões catarinenses.
A experiência nos permite ampliar o
entendimento da complexidade da agropecuária catarinense, para podermos cada vez mais apoiar o seu desenvolvimento. Além disso, por uma compreensão
maior do funcionamento da máquina pública podemos dar um apoio maior as lutas e reivindicações dos trabalhadores
que atuam no setor público agrícola.
JS - Como vê a defasagem de engenheiros agrônomos da Cidasc? O que a
Alesc e a sociedade podem fazer para
sanar esse problema?
Zé Milton: A falta de engenheiro
agrônomos me preocupa muito, pois poderemos colocar em risco as inúmeras
conquistas da agropecuária catarinense,
que estão diretamente relacionadas com
a garantia da segurança dos produtos
que chegam à mesa dos catarinenses. Na
Assembleia tenho cobrado do Governo a
realização de concurso e a contratação
de mais profissionais para sanar esse dé-

Jornal do Seagro - Nº 136

SEAGRO-SC

agrônomo
deputado
José
O Engenheiro
Confea assinou
um eTermo
de estadual,
Reciproci
dade com
Milton Scheffer
tem na bagagem
umagal
carreira
sólida
a Ordem
de Engenheiros
de Portu
(OEP),
em 15 de
como extensionista
e diretor na
além da
abril/16,
que vairural
permitir
aosEpagri,
profissionais
da
experiência
em liderança
adquirida como
diretor do
Engenharia
brasileiros
e portugueses
requerer
o registro
Seagro, prefeito e presidente da Amesc e Fecam.
recíproco.
O termo aplica-se aos graduados que tenham
Mesmono
no mínimo,
Legislativo,3.600
Zé Milton
tem
participado
da horas
cursado,
(três
mil
e seiscentas)
maioria
das
atividades
e
eventos
do
Seagro
e
da
no Brasil ou cinco anos de estudos em Portugal.
categoria, inclusive
apoiandouma
e sendo
a ponte
está criando
plataforma
O Confea/Crea
para
agendar
audiências
para
o
Sindicato
com to
o
para recepcionar o Formulário de Requerimen
Governador, CPF, entre outras lideranças.
e a documentação pertinente, para vigorar ainda em maio/16. Interessados podem acessar
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ficit, tanto na Cidasc como na Epagri. Há
urgência na reposição dos quadros, bem
como na apropriada valorização dos profissionais, seja na remuneração ou com
a possibilidade de aperfeiçoamento profissional.
JS - Como vê o PCCS – Plano de
Carreira, Cargos e Salários implantado
nas empresas públicas?
Zé Milton: Os planos são importantes para as estruturas de cargos e salários de forma justa dentro das organizações. O PCCS é fundamental para a adequada valorização dos profissionais. É
um tema que estamos acompanhando e
apoiando ao longo desses anos junto aos
sindicatos e com as empresas públicas.
Sabemos que há muito a ser feito para
o aprimoramento dos planos de modo a
contemplar as principais questões relacionadas aos engenheiros agrônomos.
Tivemos alguns avanços e vamos continuar a trabalhar para aperfeiçoarmos e
chegarmos a melhor solução, com a devida valorização do trabalho desenvolvido por todos.
JS - Este ano teremos eleições municipais. Na sua avaliação, qual o cenário e o que cabe aos engenheiros agrônomos neste processo?
Zé Milton: As eleições são um espaço para a prática coletiva da cidadania,
onde se solidifica a participação social.
O direito à escolha faz a sociedade tornar-se cada vez mais consciente, crítica
e exigente. Por isso entendo que a participação no processo eleitoral é muito
importante, seja como candidatos,
apoiadores ou somente eleitores. Os en-

genheiros agrônomos por seu protagonismo e participação comunitária conhecem bem a realidade dos municípios.
Assim, eles têm muito a contribuir na
busca de solução das questões mais prementes das comunidades.
Também tenho claro o desgaste e
descrédito da classe política junto à população. Mas, não é por isso que devemos nos abster de participar. Devemos
procurar apoiar candidatos que se comprometam com a sociedade pois, somente assim, poderemos cobrar ou criticar
quando não atenderem as expectativas
ou atuarem em desacordo com o que se
espera deles.
JS - O Brasil passa por uma crise que
começa a chegar mais forte em SC. Quais
os caminhos para sairmos desta situação?
Zé Milton: Resolutividade, esta é a
palavra-chave. Os governos passaram
mais a se preocupar com ações políticas
de manutenção de poder e deixaram a
desejar em gestão. É preciso uma reforma para diminuir a burocracia estatal e
aprimorar a máquina pública. Precisamos
combater a morosidade que isso causa.
A burocracia engessa e onera toda a sociedade, afetando o pequeno produtor
rural, passando pela abertura de empresas até a realização de obras públicas. O
desenvolvimento de políticas que incrementem o ensino profissionalizante em
todas as áreas deve merecer a devida
atenção. Assim, como na pesquisa agropecuária, setor que tem mantido SC um
pouco mais tranquilo perante a crise
econômica no Brasil. Além disso, julgo
primordiais as reformas política, tributária, entre outras.

Engenheiro agrônomo é um dos cientistas mais influentes do mundo
Quatro pesquisadores brasileiros foram
citados na publicação que reúne a lista com
os 3126 pesquisadores mais influentes de
todo o mundo em 2015. O relatório "The
World's Most Influential Scientific Minds
2015" contabilizou cerca de nove milhões
de pesquisadores. Os números correspondem
aos cientistas cujos artigos foram os mais
citados ao longo de um período de 11 anos,
entre 2003 e 2013.
O ranking inclui os nomes de quatro brasileiros: Ado Jorio, da área de Física da
UFMG; Álvaro Avezum, do Instituto de
Cardiologia Dante Pazzanese (Medicina
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Clínica); Paulo Artaxo, do Departamento de
Física da USP (Geociências) e o catarinense
engenheiro agrônomo Adriano Nunes Nesi,
da Universidade Federal de Viçosa (Ciências
das Plantas e dos Animais).
Para conferir as citações e publicações
relacionadas aos pesquisadores, onde cerca
de 120 publicações estão relacionadas ao
nome de Adriano Nesi, basta acessar o acervo no http://www.periodicos.capes.gov.br/

Adriano Nesi é graduado em Agronomia
pela UFSC, fez mestrado em Fruticultura de
Clima Temperado pela Universidade Federal

de Pelotas e doutorado em Ciências Agrárias
- Fisiologia Vegetal pela UFV. Parte do doutorado e o pós-doutorado foram feitos no
Instituto Max-Planck de Fisiologia Molecular
de Plantas, em Potsdam-Golm (Alemanha).
Desde 2010 ele é professor da UFV.

Palestra em São Joaquim

Em 27 de julho, a Assea/São Joaquim
promove palestra com Adriano Nesi, com o
tema “Aplicação da variabilidade natural e
biotecnologia na obtenção de plantas mais
eficientes em condições de estresse ambiental”. (agronomosdaserra@gmail.com)
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Governo propõe zero
de reposição salarial
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A proposta de reposição salarial sem o INPC
é considerada absurda e não será
levada para assembleia

proposta de zero de reposição salarial, com renovação das cláusulas sociais nos mesmos valores
do atual ACT, apresentada
pelo Governo em 12 de maio, causou revolta e indignação nos trabalhadores da Cidasc e Epagri.
Na segunda reunião realizada
pelo Seagro com o secretário da
Agricultura, Moacir Sopelsa, em
conjunto com o Simvet, o presidente Eduardo Piazera argumentou
que houve redução nos custos com
pessoal nas duas empresas decorrentes da implantação dos PDVIs e
que o real impacto que a reposição
da inflação causará é bem inferior
ao índice de inflação, pois a maior
parte desse impacto já ocorreu em
janeiro, pela correção do Salário
Mínimo Profissional (SMP).
Também ressaltou que a implantação dos PCCSs - Planos de
Carreiras, Cargos e Salários somente será completada com a reposição do INPC. Caso contrário, a
compressão da tabela salarial para
as categorias abrigadas pela lei do

SMP volta ocorrer de maneira ainda
mais intensa do que com o antigo
PCS.
“Deixamos claro que é inadmissível a proposta de reposição salarial zero na data base e que não
será levada para assembleia nenhuma proposta que não contemple no mínimo o INPC”, destacou
Piazera. “Não podemos de forma
alguma aceitar uma proposta sem
o INPC. Os engenheiros agrônomos
não podem pagar essa conta”, ressalta Piazera.

Próximos passos

Como não houve nenhum avanço na proposta do ACT na última
audiência com o Secretário da
Agricultura, realizada em 19 de julho/16, o Seagro e demais sindicatos com base na agricultura estão
organizando um plano de ação em
conjunto diante do impasse. “A
união dos sindicatos trará a força
necessária ao movimento para
pressionar o Governo”, acredita
Piazera.

Florianópolis, Junho / Julho de 2016

SEAGRO-SC

Manifestação divulg
ada em vários outdo
ors na Grande Floria
da categoria com a
nópolis reflete a indign
proposta sem repos
ação
ição salarial para a Ep
agri e Cidasc

Ferramentas de comunicação mantém
a categoria informada e unida
Boletins informativos, grupos de whatsapp, outdoors, site,
facebook, vídeos e divulgação na imprensa são ferramentas
muito importantes utilizadas pela diretoria do Seagro
para manter os engenheiros agrônomos atualizados
com o andamento da campanha salarial,
além de informar a sociedade sobre o descaso com os
profissionais da agricultura e como forma de pressionar o
Governo. Confira no site ou facebook

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

:: Boletim Empresas Públicas nº 04
4//2016 - 01 de junho de 2016 ::

Seagro não aceita proposta do Governo com zero de reaj
ajuste e negociações continuam
Na última quarta-feira, dia 25 de maio, ocorreu a segunda reunião de
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho com o Secretário Adjunto
da Agricultura e da Pesca, Airton Spies. Nesta reunião, marcada por
solicitação do Seagro, e que contou também com a participação
do Simvet e do Senge, expusemos as várias razões pelas quais é
inadmissível aceitarmos a proposta apresentada pelo governo, de
reposição zero do INPC, para o ACT deste ano. Entre elas,
ressaltamos:
1 - Compressão da tabela salarial:
Sem a reposição da inflação, volta a ocorrer, e de maneira ainda mais intensa, a compressão da tabela salarial
para as categorias abrigadas pela lei do Salário Mínimo Profissional (SMP). Com isso, a implantação dos PCCSs
na Epagri e Cidasc para essas categorias fica seriamente comprometida, já que um dos principais pleitos do
Seagro, que foi longamente negociado durante o ano passado com o secretário executivo do Conselho de Política
Financeira, Aginolfo Nau, com o consultor da Secretaria da Fazenda, Ricardo Moritz e com as empresas, foi a
incorporação de instrumentos nos PCCSs que permitissem a descompressão da tabela salarial;
2 - Maior parte do impacto financeiro já ocorreu:
Para as categorias abrangidas pela lei do SMP, mais de 65% na Epagri e mais de 80% na Cidasc já t iveram seus
salários corrigidos em janeiro, quando ocorreu o reajuste do salário mínimo. Ou seja, a maior parte do impacto
financeiro que a reposição da inflação poderia causar, já ocorreu. Assim, a proposta do governo penaliza os
funcionários mais antigos, que pelo tempo de casa já estão enquadrados na tabela salarial fora do salário mínimo
profissional;
3 - O PCCS já indicava a concessão do INPC:
No artigo 48º do PCCS da Epagri e no 49º do da Cidasc, está descrito o seguinte: "Observado o disposto no
parágrafo terceiro do Art. 27º. o empregado afetado pela Lei nº 4.950-A, de abril de 1966, migra para o PCCS
conforme Art. 27º, incisos do Art.42º e Art. 47º somente no mês da celebração do primeiro Acordo Coletivo de
Trabalho, após a implantação deste PCCS". Ou seja, é lícito entender que a migração para aqueles afetados pela
lei do SMP só ocorre efetivamente após a assinatura do ACT. O principal argumento para a não migração
imediata, como fizeram as demais categorias de funcionários no momento da implantaçã o dos PCCSs, era de que
haveria a incidência de dois INPCs para os afetados pela lei do SMP. Esta questão também foi matéria de longas
negociações, e ao final ficou claro que o reajuste salarial este ano, pelo menos pelo INPC, fazia parte da conclusão
do processo de implantação dos PCCSs.
O secretário Spies, ao final, informou que nesta semana entraria em
contato com o CPF para expor nossos argumentos e buscar uma solução
aceitável para o impasse colocado. Ficou agendada nova reunião para o
dia 3 de junho, sexta-feira, quando voltaremos a negociar.
É fundamental permanecermos mobilizados e discutindo este assunto
em nossas regiões. Qualquer fato novo, informaremos.

PCCS já indicava a concessão do INPC em 2016

Nas rodadas de negociação dos novos
Planos de Carreira (PCCS) ocorridas em
2015, os negociadores do Governo e a
diretoria do Seagro já consideravam o
reajuste do INPC deste ano como condição para consolidar o processo de implantação do PCCS.
No artigo 48º do PCCS da Epagri e no
49º da Cidasc, está descrito o seguinte:
"Observado o disposto no parágrafo terceiro do Art. 27º - o empregado afetado
pela Lei nº 4.950-A, de abril de 1966, migra para o PCCS conforme Art. 27º, incisos do Art.42º e Art. 47º somente no mês

da celebração do primeiro Acordo Coletivo
de Trabalho, após a implantação deste
PCCS".
Ou seja, é lícito entender que a migração para os profissionais afetados pela lei do SMP só ocorre efetivamente
após a assinatura do ACT. “O principal
argumento do Governo para a não migração imediata em janeiro, como fizeram as demais categorias de funcionários no momento da implantação dos
PCCS, era de que haveria a incidência de
dois INPC para os afetados pela lei do
SMP”, conclui Piazera.

Na 1ª reunião de negociação com a Secretaria da Agricultura, o
Sec. Adj.Aírton Spies, apresentou a proposta de zero de reposição
aos dirigentes de 14 sindicatos, entre eles o Seagro. (11/05)

Ações conjuntas
com sindicatos

Para fortalecer o movimento e buscar
uma possível estratégia de ação conjunta para avançar nas negociações e garantir uma proposta de reposição dos salários, o Seagro está retomando a parceria com os demais sindicatos que representam as diversas categorias da Epagri
e Cidasc.
Foram realizadas reuniões em 2 e 8
de junho/16, quando o Seagro ressaltou

Em 25 de maio/16, ocorreu a segunda reunião de negociação do
Seagro com o Secretário Adjunto da Agricultura, Airton Spies.

que as reivindicações específicas de cada sindicato devem ser respeitadas e que
não deverão fazer parte de qualquer
ação conjunta. Porém, estão unidos para
lutar como forma de pressão para obter
pelo menos a recomposição salarial pelo
índice do INPC.

0Em 15 de julho, o presidente do
Seagro participou da assembleia do
Sindaspi, realizada em Campos Novos.
A atuação conjunta com os demais
sindicatos foi aprovada na reunião do
Conselho Deliberativo do Seagro.

Rodada de negociação do Seagro com o Secretário da Agricultura,
Moacir Sopelsa, em 6 de junho/16.

Florianópolis, Junho / Julho de 2016
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A reposição do INPC para
os trabalhadores da Epagri
e Cidasc é justa e possível

R$ 75

MILHÕES

Receita gerada pela
Epagri e Cidasc

Pesquisa do Dieese comprovou que as empresas geraram uma receita de R$ 75 milhões para os cofres do Estado em 2015
Governo se mantém irredutível
em conceder o índice de INPC
(9,83%) de reposição salarial
aos trabalhadores das empresas
públicas alegando a crise eco-

nômica.
Diante disso, o Seagro encomendou
uma pesquisa junto ao Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos, que comprova
que o governo tem condições de conceder a reposição salarial, tanto do ponto
de vista contábil-financeiro como no desenvolvimento econômico e social. Todos
os dados apresentados foram obtidos no
Portal da Transparência do Poder
Executivo de SC.
Com números ilustrados em gráficos,
os dados comprovam o que o Seagro vem

divulgando e denunciando nos últimos
anos de que há um evidente descaso do
Governo com o trabalho desempenhado
pelos engenheiros agrônomos, médicos
veterinários, entre outros profissionais,
das empresas do setor público agrícola.

Recorde na receita gerada
Juntas, a Epagri e Cidasc geraram de
Receita, em termos reais, quase R$ 75
milhões em 2015, um aumento de 2% em
relação a 2014 e recorde dos últimos
anos. Isso significou um incremento de
R$ 1,1 milhão. Esse resultado expressa
uma melhora também em relação aos
anos anteriores, 2012 e 2013, como é
possível verificar no Gráfico 1.

Dieese aponta desmonte das
empresas da Agricultura
Segundo o supervisor do Dieese, economista
José Álvaro Cardoso, nos últimos anos houve
melhoria nos indicadores de receita arrecadada
e despesa total das empresas, ao passo que houve uma diminuição no número de trabalhadores.
Ou seja, as empresas já passaram por ajustes,
que tiveram como consequência uma diminuição
de R$ 10,1 milhões nos gastos com pessoal e
encargos sociais.
Ele também sinalizou que o Governo do estado pretende diminuir ainda mais os gastos
com pessoal das duas empresas e o número de
trabalhadores, o que mostra que há intenções de
realizar um desmonte completo.
Entretanto, considera que economizar cortando salários nessas empresas é quase irrelevante. “Juntas, representam apenas 2,76% das
despesas totais do estado. Significa que se as
empresas não tivessem mais custo algum, ou se
não existissem, o impacto sobre as despesas totais do estado seria de apenas 2,76%. Também
diminuiria apenas 3,81% a despesa com pessoal
e encargos sociais do executivo”, explica José
Alvaro.
Juntas, as empresas empregavam apenas
2,4% do quadro geral de
funcionários do governo do Estado. Esses
trabalhadores,
que têm perfil
Foi a redução com
de qualificagastos de pessoal e
ção
acima da
encargos sociais na
Epagri e Cidasc
média do estado,
representam um custo

R$ 10,1 MI.

Gráfico 1
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Fonte: Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina

A queda na receita, em 2013, está associada à redução do quantitativo
do pessoal que ocorreu na Epagri

É o que representa a
Folha da Epagri e
Cidasc no Total do
Governo

de apenas 3,81%
da rubrica Despesa
de Pessoal e Encargos
Sociais.
Segundo o economista, o impacto econômico
e social é distinto do contábil: ele estima quanto
se gera para a economia e sociedade quando o
governo realiza as despesas. O próprio conceito
torna difícil mensurar os impactos gerados, mas
a Epagri estima que cada R$ 1 real investido na
empresa gera-se R$ 3,58 de retorno social para
a sociedade catarinense.
A conclusão dos técnicos do Dieese é que o
Governo de SC age visando desmonte da Epagri
e da Cidasc, através da redução do quadro de trabalhadores e reposições salariais muito abaixo
da inflação. Esse arrocho salarial está sendo um
instrumento de gestão pública dos recursos, o
que configura uma afronta aos trabalhadores e
à sociedade, que são os verdadeiros donos dessas
empresas.
Já a Cidasc mantém Santa Catarina como zona livre de aftosa sem vacinação desde 2007 e,
ano passado, tornou-se livre de peste suína clássica. “Esses títulos, por exemplo, são imensuráveis contabilmente”, destaca.
Enquanto o governo de SC age para sucatear
a Epagri e a Cidasc, ele também gasta quase R$
1 bilhão em juros e amortização da dívida, em
2015. “Esse montante gasto com a dívida é quase o dobro daquilo que o Governo gastou com a
Epagri e a Cidasc, através de recursos provenientes do tesouro”, conclui José Álvaro.

2012 – 375 coletas com 95,4% de conformidade
2013 – 375 coletas com 92,6% de conformidade
2014 (até setembro) – 336 coletas com 94,4% de conf.

Quanto o Governo de SC pretende
dispor os gastos com pessoal

A Lei Orçamentária Anual de 2016 do Poder Executivo de Santa Catarina
revela que, baseado numa projeção da inflação de 5,61% (muito abaixo
daquilo que se tem verificado), o Governo de SC pretende destinar
para a rubrica Pessoal e Encargos Sociais das empresas:

Na Epagri, um aumento nominal (sem desconto de inflação) de
R$ 3,5 milhões, o que representa
1,2% de aumento em relação ao
que se gastou em 2015. Esse valor
está muito abaixo da inflação projetada, de 5,61%, de tal maneira que
implicaria numa redução real de

6,88% na rubrica.
Já na Cidasc, um cenário ainda
pior, de diminuição nominal de R$
1,3 milhões da rubrica. Considerando a modesta projeção de inflação
que o governo utilizou, de 5,61%,
causaria uma redução real de 6,6%
das despesas de pessoal.
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Despesa da Epagri
e Cidasc reduziu
R$ 17,6 milhões

SEAGRO-SC

Tabela 1
NÚMERO DE TRABALHADORES NA EPAGRI E CIDASC

Deste montante, R$ 10,1 milhões
foram economizados com pessoal

m 2015, houve uma redução na ordem de R$ 17,6 milhões na despesa total
das empresas, comparado com 2014. Ou seja, aumentou a receita arrecadada
pelas empresas e a despesa também apresentou melhora. A redução, possibilitou diminuir em 3,21% os recursos provenientes do tesouro para cobrir o déficit
contábil das empresas, em relação a 2014. Confira no Gráfico 2, a evolução
recente das despesas totais das empresas:

Gráfico 2

DESPESA TOTAL (PAGA) PELA EPAGRI E CIDASC, 2012 A 2015 (EM R$)
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Fonte: Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina

A variação mensal do emprego nas empresas, de janeiro/15 a maio/16, pode ser observado
no Gráfico 4. Assim como em anos anteriores, a partir de 2012, o corte se apresenta de
maneira mais acentuada na Epagri. Em maio deste ano, a Epagri já havia perdido 400 postos
de trabalho em relação a janeiro/14, uma queda de 18%. No mesmo período a Cidasc cortou
38 postos, 2% a menos do que em janeiro/15, segundo a pesquisa.
Além disso, o número atual de empregados de ambas as empresas está muito abaixo do
estabelecido em estudo realizado pela Consultoria Roland Berger Strategy, contratada pelo
Governo do Estado no contexto do Proefi, que aponta para um quadro ideal à Epagri de pelo
menos 1.961 empregados, sendo que situação análogo ocorre na Cidasc. Essa situação evidencia, igualmente, a redução de custos com pessoal e encargos sociais nas empresas, visto
que o número de empregados ideal para ambas está aquém da
quantidade considerada mínima pelo próprio Governo.

Gráfico 4
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A distribuição das despesas das empresas revela que houve uma redução de 10 milhões
com gastos de pessoal e encargos sociais. Ou seja, dos R$ 17,6 milhões de diminuição
da despesa, R$ 10,1 milhões foram economizados com a redução das despesas com pessoal e encargos sociais.
Além disso, em 2015 a Cidasc gastou com pessoal e encargos sociais o menor montante da série histórica, que iniciou em 2012. Tanto a Cidasc como Epagri apresentaram,
em 2015, uma redução com pessoal e encargos sociais de cerca de R$ 5,4 milhões e R$
4,6 milhões, respectivamente, como pode ser observado no gráfico 3.

Gráfico 3
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Fonte: Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina

R$ 1 Bi.

Quando se observa a evolução do número de trabalhadores
dessas empresas no período, conforme a Tabela 1, vê-se que
a redução das despesas com pessoal ocorreu devido a reé o que o Governo
dução dos postos de trabalho. Na Epagri, houve regastou
com pagto de
dução de 272 postos de trabalho entre 2012 e 2015,
o que provocou a queda dos gastos com pessoal e enjuros e amortização
cargos sociais. Na Cidasc, houve aumento em 2014, em rede dívidas
lação a 2012 e 2013, mas voltou a reduzir o quadro em 2015.
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Fonte: Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina

Os dados apresentados revelam que a Cidasc e a Epagri já passaram pelo ajuste de despesas, corte de pessoal e ampliação da receita em 2015. O quadro de crise econômica que o
Governo usa como argumento para negar a reposição aos profissionais oculta a atual situação
dessas empresas e a sua relevância sob o ponto de vista contábil e econômico-social, explica
o presidente do Seagro, Eduardo Piazera, sem considerar sua importância incostestável dos
serviços prestados para os agricultores e a agropecuária catarinenses.

Reconhecimento e valorização? Só nos discursos
A Cidasc garante a excelência sanitária dos rebanhos e lavouras do Estado. SC possui dois
certificados internacionais, concedidos pela
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE),
como área livre de febre aftosa sem vacinação e,
junto com o Rio Grande do Sul, de zona livre de
Peste Suína Clássica (PSC). “O reconhecimento
internacional é fruto do árduo trabalho dos
técnicos e dos produtores rurais catarinenses”.
Moacir Sopelsa (26/11/15)

“Santa Catarina está fazendo o dever de casa,
somos um modelo para o Brasil e para o mundo
inteiro. Colhemos os resultados do trabalho de
muitos funcionários da Cidasc, por isso temos
que agradecer os nossos companheiros que já se
aposentaram e aos que ainda permanecem”.
Enori Barbieri (26/11/2015)

“O Estado destaca-se pela produção de suínos,
aves, arroz, cebola, maçã, entre outras culturas.
A atividade nos dá característica de exportador,
sendo o setor responsável por 65% do total das
exportações catarinenses. Somos o 5º produtor
agrícola do Brasil, com 1,13% do território
nacional. (...) A instituição, hoje Epagri, ajudou a
levar ao interior, por meio da extensão rural,
tecnologias de acordo com as
características locais. (...)”
Luiz Hessmann (23/03/2016)

“(...) Nós temos o 6º maior PIB do Brasil mesmo
com 1,1% do território. Somos líderes em
educação e em produção de frangos, suínos,
arroz e tantas outras atividades. Temos motivos
para ter orgulho do nosso Estado e quero dividir
esse sentimento com vocês”
Raimundo Colombo (08/07/16)
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Cidasc e Epagri representam
apenas 2,76% das despesas
de todo o Estado

N

Juntas empregam 3.647 trabalhadores, somente 2,43%
do quadro geral de funcionários do Governo

SEAGRO-SC

o ponto de vista meramente contábil, a Epagri e a Cidasc representaram 2,76%
da Despesa Total do Poder Executivo em 2015. Juntas, empregavam 3.647 trabalhadores, apenas 2,43% do quadro geral de funcionários do governo do Estado.
Considerando unicamente a Despesa de Pessoal e Encargos sociais, os trabalhadores dessas empresas representam um custo de apenas 3,81% do montante
que o governo do estado gasta com esta rubrica.
Esses indicadores mostram o baixo impacto que às despesas das empresas representam
em relação as despesas do poder executivo. O gráfico 4 mostra a evolução dos indicadores,
onde se pode observar que há pouca variação destes percentuais ao longo dos últimos
quatro anos. Também deixa evidente que se a Epagri e a Cidasc fossem fechadas, o impacto
sobre as despesas seria mínimo.

Epagri e Cidasc são fundamentais
para a economia de SC
O trabalho desenvolvido pela Epagri e
Cidasc é fundamental para a economia catarinense. A valorização dos seus trabalhadores
gera grandes impactos econômicos e sociais,
já que atuam diretamente na garantia da qualidade da produção agropecuária, no desenvolvimento e difusão de tecnologias e na melhoria
das condições de vida da população rural.
A Cidasc responde pela excelência sanitária
dos rebanhos e lavouras, contando com 63 barreiras sanitárias nas fronteiras terrestres, onde
o trabalho desenvolvido garante que Santa
Catarina seja reconhecida como área livre de
febre aftosa sem vacinação desde 2007. Em
2015, igualmente, o estado tornou-se zona livre
de Peste Suína Clássica (PSC).
O estado também detém o status de área
livre da praga quarentenária Cydia pomonela,
popularmente conhecida como lagarta da
maçã, conquista esta obtida após 23 anos de
trabalho de combate e monitoramento intensivo,
realizado principalmente pelos engenheiros agrônomos da Cidasc, que culminou com a valorização do produto no mercado nacional e internacional. Desde 2013, o Estado é área livre
de Ralstonia solanacearum raça 2, doença altamente destrutiva e limitante para o comércio
da banana. Da mesma forma, profissionais da
área têm assegurado ao sistema produtivo o
status de estado sem a ocorrência de pragas
quarentenárias.
Soma-se a isso, a fiscalização de insumos
agrícolas nas áreas de sementes, mudas e agrotóxicos, que garante a qualidade da agricultura, culminando em aumento de produtividade

e na obtenção de alimentos mais seguros.
Programas “Alimento Sem Risco”, que resultou
na redução de 35% para 16% no número
amostras de alimentos que apresentaram resíduos de agrotóxicos, e “Monitoramento da
Produção Orgânica”, que demonstra a qualidade
desses produtos, apresentando mais de 95% de
conformidade nas amostras.
Em 2015, a Cidasc implantou o Selo de
Conformidade CIDASC – SCC , atendendo 518
estabelecimentos, com a emissão de mais de
52 mil certificados, que somaram um total
aproximado de 873 mil toneladas de produtos
classificados em todo o Estado.
A Epagri atua na pesquisa agropecuária e
extensão rural e pesqueira, no desenvolvimento
de tecnologias que aumentam a produtividade
e reduzem custos, promovendo a geração de
renda nas propriedades rurais, além de ambientalmente sustentáveis. Suas equipes de profissionais estão presentes nos 295 municípios
catarinenses, prestando assistência às famílias
dos agricultores e pescadores, tanto na área de
produção quanto ambiental e social. A pesquisa
e a extensão desempenham papel primordial no
desenvolvimento agropecuário catarinense.
Ações que tornaram o Estado o sexto produtor
nacional de alimentos, sendo um dos principais
produtores do país em diversas culturas e criações, como cebola, maçã, banana, alho, mel,
arroz, ostras, mariscos, suínos, aves e outros.
Além disso, a Epagri presta serviços da
mais alta relevância para a sociedade, como a
divulgação de informações meteorológicas,
análises de solo, de água, de tecidos vegetais e
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Despesa com pessoal e encargos da Epagri e Cidasc em relação à
despesa do executivo com pessoal e encargos.
Despesa total das Empresas em relação à despesa total do exercício
Despesa com pessoal e encargos da Epagri e Cidasc em relação
à despesa total do executivo.

R$ 11,00

Foi o retorno gerado
a sociedade para
cada R$ 1,00 gasto
com pessoa
de produtos para a alimentação
animal, monitoramento hídrico
e ambiental, na geração e divulgação de informações agrícolas, entre outros.
Segundo o Balanço Social
da Epagri, em 2014 foi gerado
R$ 1,15 bilhão de retorno social para SC, considerando
apenas o trabalho desenvolvido
pelos profissionais da empresa, ou seja, perante uma despesa com pessoal e encargos
de R$ 294,7 milhões. Isso significa que para cada R$ 1,00
gasto com pessoal, o retorno
positivo para a sociedade foi de
quase R$ 4,00. Foram atendidas
117,7 mil famílias e mais de três
mil entidades, gerando um retorno global de R$
3,27 bilhões. Nesse caso, para cada R$ 1,00
gasto com pessoal, houve um retorno global
positivo à sociedade mais de R$ 11,00.

Esses resultados somente são possíveis
graças a atuação dos trabalhadores, seja na

Engenheiros agrônomos e médicos veterinários reivindicam a valorização do trabalho na Agricultura

Cidasc ou na Epagri. Por esses motivos, é
essencial que os profissionais dessas empresas
sejam valorizados através do ganho real de
salários e da manutenção dos empregos. O trabalho desenvolvido pelas empresas gera retorno
social e ajuda a desenvolver os municípios
catarinenses que são dependentes da produção
agrícola.
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É hora de valorizar o que
Santa Catarina tem de melhor

ARTIGO

O

O arrocho salarial não pode ser instrumento de gestão pública e de desmonte
da Epagri e Cidasc, empresas tão estratégicas para a economia e a sociedade

Governo estadual e as direções das estatais vêm se negando a atender a reivindicação de reajuste salarial, alegando a crise econômica e da
consequente queda da arrecadação de
impostos. Essa posição da Epagri e
Cidasc deixa os seus trabalhadores numa situação bastante complicada. Não
ter reajuste com inflação acumulada
de quase 10%, significa reduzir padrão de vida, ter menos recursos para
aquisição de alimentos, e gastos com
educação e saúde, etc. Ademais, esses
trabalhadores, em boa parte, já têm
perdas salariais históricas bastante
significativas.

O trabalho
desenvolvido pelas
empresas gera
retorno social e ajuda
a desenvolver os
municípios
catarinenses
Visando subsidiar a campanha salarial dos sindicatos do setor público,
o Dieese recentemente elaborou uma
pesquisa sobre os indicadores da
Epagri e da Cidasc. O estudo comprovou, por exemplo, que nos últimos
anos houve melhoria nos indicadores
de receita arrecadada e da despesa total das duas empresas. Ao mesmo
tempo constatou que houve um ajuste
significativo no número de trabalhadores: somadas, as duas empresas reduziram o quadro de pessoal em 9%
entre 2012 e 2015. Isso significou,
em 2015, uma redução das despesas
nas duas empresas na ordem de
R$ 17,6 milhões, sendo que destes,
R$ 10,1 milhões foram economizados
com pessoal e encargos sociais.
Obviamente essas empresas não
obtêm lucro contábil, elas dependem
de aportes do Tesouro. Suas funções
não é fazer caixa para o governo e sim
desempenhar papel estratégico nas
áreas de planejamento agrícola, pesquisa agropecuária e extensão rural e
pesqueira, segurança alimentar e defesa sanitária vegetal e animal e ins-

peção de produtos de origem animal
no estado.
A Cidasc responde pela excelência
sanitária dos rebanhos e lavouras catarinenses, contando com 63 barreiras
sanitárias nas fronteiras terrestres,
onde o trabalho desenvolvido garante
que Santa Catarina seja reconhecida
como área livre de febre aftosa sem
vacinação desde 2007. Em 2015, inclusive, o estado tornou-se zona livre
de Peste Suína Clássica (PSC), também
efetivou o Selo de Conformidade
Cidasc – SCC e prestou serviços para
518 estabelecimentos, emitindo mais
de 52 mil certificados, que somaram
um total aproximado de 873 mil toneladas de produtos classificados em todo o Estado.
A Epagri atua na pesquisa, extensão rural e pesqueira, onde promove a
geração de renda nas propriedades rurais, o desenvolvimento de tecnologias que aumentam a produtividade e
reduzem custos. Sempre tendo o cuidado com a sustentação ambiental.
Presta também para a sociedade, serviços de utilidade pública, como a divulgação de informações meteorológicas, as análises de solo, de água, de
tecidos vegetais e de produtos para a
alimentação animal.
Segundo o Balanço Social da
Epagri, em 2014, foi gerado R$ 1,15
bilhão de retorno social para SC, considerando apenas o trabalho desenvolvido pelos engenheiros agrônomos,
técnicos e demais profissionais da empresa. Isso com uma despesa com
pessoal e encargos de R$ 294,7 milhões. Significa que, para cada 1 real
gasto com pessoal, o retorno positivo
para a sociedade foi de quase R$ 4,00.
Foram atendidas, em 2014, 117,7 mil
famílias e mais de três mil entidades,
gerando um retorno global de R$ 3,27
bilhões. Nesse caso, para cada um real
gasto com pessoal, houve um retorno
global positivo à sociedade mais de
11 reais.
As duas empresas atuam em setores estratégicos e em funções que não
poderiam ser desempenhadas pelo setor privado. São áreas ligadas à pesquisa agropecuária, extensão rural e
pesqueira, defesa sanitária vegetal e
animal e inspeção de produtos de ori-

*José Álvaro Cardoso

**Tamara Siemann Lopes

gem animal, funções inerentes ao
Estado. O setor privado não poderia e,
ademais, não gostaria de atuar nestes
setores, pois eles não dão lucro financeiro imediato. Possivelmente empresas desse tipo não dão lucro em país
nenhum do mundo, porque seu papel
não é este.
Considerando o conjunto de serviços que prestam à sociedade catarinense, a existência dessas empresas
têm custo-benefício bastante vantajoso para o estado. Em 2015 a Epagri
e a Cidasc representaram 2,76% da
Despesa Total do Poder Executivo e,
juntas, empregavam apenas 2,4% do
quadro geral de funcionários do governo do Estado. Os trabalhadores dessas
empresas, que têm perfil de qualificação acima da média do estado, representam um custo de apenas 3,81% da
rubrica Despesa de Pessoal e Encargos
Sociais.
Uma política inteligente de ajuste
fiscal jamais escolheria a Epagri e a
Cidasc para reduzir custos, gerais, ou
com pessoal. Se as duas empresas fossem fechadas, o impacto sobre as despesas seria irrelevante. Por outro lado,
a existência delas é crucial para a economia catarinense, e a valorização
dos seus trabalhadores geraria grandes impactos econômicos e sociais,
em função dos serviços estratégicos
que desempenham. Seria muito mais
eficaz, por exemplo, mexer na política
de pagamento da dívida pública estadual que, somente em 2015, consumiu
quase R$ 2 bilhões do erário, para pagamento de juros e amortização. Sem
nenhum benefício para a sociedade
catarinense.

Uma política
inteligente de ajuste
fiscal jamais escolheria
a Epagri e a Cidasc
para reduzir custos
O montante gasto com a dívida em
2015 representa o dobro do valor que
o Tesouro destinou para a Epagri e a
Cidasc no mesmo ano. Só que os recursos pagos para a folha das duas
empresas são extremamente bem em-

pregados: representam o ganha pão
de 3.651 trabalhadores, que, incluindo suas famílias, chega a quase
15.000 pessoas que se beneficiam
desses recursos. Eles representam o
consumo de produtos básicos, movimentam a economia, geram empregos
e retornam na forma de impostos estaduais e municipais. Já os 1,79 bilhão que o Governo de SC destinou em
2015 para o pagamento dos serviços
da dívida, é dinheiro que vai para o
rentismo, que é esterilizado para a especulação de uma minoria de super ricos, sem nenhum benefício para a
economia catarinense.

Os trabalhadores são os
braços, mente e coração
das empresas, sem eles
não existe visita técnica,
fiscalização ou
qualquer ação

Tanto do ponto de vista contábilfinanceiro, quanto principalmente no
aspecto do desenvolvimento econômico e social, não há razões para precarizar o trabalho nas estatais agrícolas
de Santa Catarina. O arrocho salarial
não pode ser instrumento de gestão
pública e de desmonte de empresas
tão estratégicas para a economia e a
sociedade. O trabalho desenvolvido
pelas empresas gera retorno social e
ajuda a desenvolver municípios catarinenses que são dependentes da produção agrícola.
Os trabalhadores são os braços,
mente e coração das empresas, sem os
quais não existe visita técnica, fiscalização ou qualquer ação da empresa.
E sem isso, perde a sociedade catarinense. A hora é de valorizar o que a
sociedade catarinense tem de melhor:
seus trabalhadores e empresas públicas, geradoras de riquezas e desenvolvimento.
*Economista e supervisor técnico
** Economista do Dieese - Depto.
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos Escritório Regional de SC

Florianópolis, Junho / Julho de 2016

SEAGRO-SC

CAMPANHA SALARIAL 2016 - EMPRESAS PÚBLICAS

Dirigentes do Seagro reunidos no Conselho Deliberativo do Seagro debateram e aprovaram a pauta de reivindicações
das empresas públicas e privadas, em 8 e 9 de março/16. Dentro da programação do CD, o supervisor técnico do
Dieese, economista José Álvaro Cardoso, apresentou uma análise da conjuntura econômica e de ação sindical

AGE realizada em Blumenau

AGE em Rio do Sul

AGE em Mafra

AGE em Florianópolis
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AGE realizada em Lages

AGE em Jaraguá do Sul

AGE realizada em Videira

AGE em Xanxerê

AGE em Canoinhas

AGE realizada em Tubarão

AGE realizada em Caçador

AGE realizada em Chapecó
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Prioridade é consolidar
a implantação do PCCS
com a reposição do INPC

A

Construção e aprovação das reivindicações foram
realizadas democraticamente em assembleias e CD

s pautas de reivindicações
da Campanha Salarial 2016
das empresas públicas foram discutidas e aprovadas
nas 22 sessões regionais da
Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 29 de março/16. Em
31 de março/16, as pautas foram
protocoladas na Epagri, Cidasc e na
Secretaria da Agricultura. Também
foram agendadas as reuniões administrativas na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE) em abril.
As reivindicações foram construídas democraticamente por dirigentes e associados em assembleias
regionais, apresentada e consolidada no Conselho Deliberativo
(09/03) e, posteriormente, a pauta
submetidas a uma nova assembleia
regional de aprovação, realizada em
conjunto com o Simvet (Sindicatos
dos Médicos Veterinários).

Prioridade

Nesse processo, houve consenso geral de que a prioridade é consolidar a implantação do PCCS com
a reposição do INPC e ajustes no
próprio PCCS, pois alguns pontos
discutidos durante sua elaboração
não atenderam as demandas da categoria.
Nos últimos anos, o foco das
campanhas salariais foi implantar
um novo plano de carreira na Epagri
e Cidasc. Em 2015, esse objetivo
histórico foi finalmente alcançado,
mesmo que os PCCS - Plano de
Carreira, Cargos e Salários não contemplarem muitas das reivindicações dos engenheiros agrônomos.
Segundo o presidente do Seagro,

Eduardo Piazera, é um novo patamar de reivindicação. “Precisamos
agora consolidar o processo de implantação com um Acordo Coletivo
de Trabalho que contemple o reajuste salarial pelo INPC e melhore
os PCCSs nos pontos ainda não contemplados”, destaca.

Reivindicações

• Consolidar o processo de
implantação do PCCS;
• Reajuste pelo INPC
de 100% (9,83%);
• Aumento real de 6%;
• Garantia de emprego até
30 de abril/18;
• Plano de Auxilio Saúde –
contribuição patronal para 4,5%;
• Vale alimentação de R$ 38,00;
• Renovação das cláusulas
sociais;
O Governo argumenta que enfrenta dificuldades, como a queda
na arrecadação e aumento das despesas. Porém, a conta não pode ser
paga pelos trabalhadores, que já
vem acumulando perdas históricas.
Os dados apresentados mostram
que não são as empresas Epagri e
Cidasc as responsáveis pelo aumento dos custos da folha, que o
Governo aponta como um dos fatores que contribuem para a situação
financeira delicada do Estado.
Muito menos os trabalhadores.
A agropecuária catarinense foi e
continua sendo a maior geradora
dos superávits na balança comercial
e a principal contribuidora para o
PIB catarinense. Em momentos como esse é importante que estejamos alertas e unidos para podermos
avançar.
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Tecnologia e inovação
em destaque no 14º Enfisa

FISCALIZAÇÃO E AGROTÓXICOS

O

SEAGRO-SC

Encontro debateu fiscalização de agrotóxicos, receituário agronômico e legislação

14º Encontro de Fiscalização
e Seminário sobre Agrotóxicos – Enfisa, realizado em
Goiânia/GO, entre 6 e 10 de
junho reuniu profissionais de
27 estados comprometidos com o desenvolvimento de políticas para promover o aumento da segurança alimentar.
Com vasta programação técnica, o
Encontro foi marcado pela ênfase na
inovação, tanto do ponto de vista tecnológico quanto de processos na fiscalização. O setor privado, representado por oito entidades, somou-se a essa
discussão trazendo também novidades
quanto ao recolhimento de produtos
impróprios, combate a ilícitos e novas
tecnologias para construção de conhecimento de forma coletiva.

Homenagens

Durante a solenidade de abertura,
a organização homenageou profissionais que, ao longo dos 14 anos do
Encontro, contribuíram efetivamente
para o aumento da segurança do produto agrícola que chega à mesa de todos os brasileiros. Entre os homenageados, o engenheiro agrônomo Milton Luiz Breda, gerente de fiscalização de insumos agrícolas da Cidasc,
que foi prestigiado “pela sua expressiva contribuição na consolidação da
Enfisa”.
Também estiveram presentes no
evento, os engenheiros agrônomos da
Cidasc, Matheus Mazon Fraga, Alexandre Mees e Mario Alvaro Aloisio Verissimo.
Para Matheus, o evento ocorrido
em Goiânia foi o melhor dos últimos
anos. “Com discussões aprofundadas
sobre os temas que envolvem fiscalização, regulação, assistência e impactos de agrotóxicos, além de serem
abordados assuntos de ordem profissional que envolve nossa categoria.
Sendo um ambiente altamente produtivo de debate, de inovação e de troca
de experiências sobre os assuntos relacionados a agrotóxicos, o Enfisa
consolida-se cada vez mais no cenário
nacional e, como consequência, apresenta soluções reais para os problemas relacionados aos impactos desses
produtos”, ressalta o diretor
Secretário do Seagro.
O 14º Enfisa foi realizado pela
Coordenação Geral de Agrotóxicos e
Afins do MAPA e Agência Goiana de
Defesa Agropecuária (Agrodefesa).
A Agenda Positiva do evento está
disponível no site do evento
(www.enfisa.net).

O maior fórum do país relacionado à fiscalização de agrotóxicos promoveu seminários e
palestras visando harmonizar os procedimentos relativos as políticas nacionais e estaduais
voltadas para o uso, comércio e transporte de agrotóxicos
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Memórias do
rádio rural

O engenheiro agrônomo Osman
Gomes Santos lançou o livro que retrata o Jubileu de Prata na
Comunicação Rural em SC. A obra
tem 192 páginas ilustradas e narra
a história do radialista que por 25
anos produzia e apresentava programas de rádio voltados ao homem do
campo. Hoje com 86 anos de idade,
aposentado, Osman resolveu registrar os fatos que viveu em contato
direto com as famílias de produtores
rurais em todas as regiões de SC.
Para homenagear Osman, a
Fecoagro, o Seagro-SC, Faesc e a
Mutua apoiaram a produção do livro.
A obra ainda não tem previsão de
venda em livrarias, mas aos interessados o valor é R$ 20,00 e pode ser
adquirido pelo telefone 48-99655059 ou pelo e-mail: osmangomes28@hotmail.com

Coordenadores de Agronomia
discutem legislação de agrotóxicos
Durante o 14º Enfisa, foi realizada, simultaneamente, a reunião dos
Coordenadores das Câmaras Especializadas de Agronomia dos Creas
(CCeagro) quando foi discutida a
questão do receituário agronômico e
a legislação de agrotóxicos.
Segundo o conselheiro do Crea-DF,
engenheiro agrônomo Kleber Santos,
o Enfisa proporcionou ambiente de
integração entre as fiscalizações dos
Creas, do MAPA e dos Órgãos
Estaduais de Defesa Sanitária
Vegetal. No Encontro foi debatida sugestão de norma de fiscalização a
partir de documento gerado pela
Câmara de Agronomia do Crea-RS
(Norma de Fiscalização nº 2/2015),
com destaque para a valorização da
emissão do receituário agronômico.
Um instrumento que precisa ser fortalecido diante dos vários projetos de
lei que tramitam na Câmara dos
Deputados com objetivo mudar a Lei
federal nº 7.802/89. “Há preocupação com os riscos
de flexibilização do
controle sobre agrotóxicos mediante o
projeto de lei nº
3.200/2015. O manejo integrado de
pragas e emissão de
Coordenadores das Câmaras
de Agronomia de 20 Creas
aprovaram a Carta de Goiânia

receituário agronômico por profissional devidamente habilitado são ferramentas para controle e uso responsável de agrotóxicos”, destaca Kleber.
Os representantes dos Creas aprovaram a “Carta de Goiânia”, que foi
apresentada na Plenária de
Consolidação dos Resultados do 14º
Enfisa.
No documento, os conselheiros
solicitam: que o Enfisa seja inserido
no calendário oficial de atividades do
Confea; a criação de Grupo de
Trabalho com objetivo de uniformizar
o formato e procedimentos na emissão do receituário agronômico nas 27
unidades federativas; que somente
profissional de nível superior na sua
área de atuação possa emitir receituário agronômico; e a criação de
Grupo de Trabalho com objetivo de
levantar sistemas informatizado e integrado de informações entre instituições responsáveis pelo controle de
agrotóxicos em cada estado.

CONGRESSO MARCA OS
48 ANOS DA FETAESC
Cerca de 250 pessoas entre lideranças
sindicais e convidados lotaram o auditório da Fetaesc - Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado
de SC, na abertura do 4º Congresso dos
Trabalhadores Rurais de Santa Catarina,
realizada em 2 e 3 de julho/16. Dentro
da programação do Congresso, foi realizada a solenidade comemorativa dos 48
anos de fundação da Fetaesc.
O ex-presidente e atual diretor do
Conselho Fiscal do Seagro, engenheiro
agrônomo Vlademir Gazoni, representou
o Sindicato na solenidade. Gazoni cumprimentou a diretoria da Federação e dirigentes sindicais pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo dos anos e
ressaltou a importância da entidade para
a sociedade catarinense.
Em seu discurso de abertura, o presidente da Fetaesc, José Walter Dresch, falou dos anseios das milhares de famílias
do campo que esperam da Federação e
dos Sindicatos a defesa de seus direitos.
“Temos que pensar qual é o modelo de
agricultura familiar que queremos para
nosso estado. Vamos discutir ainda temas importantes como o futuro de nossa
organização. Trabalhar para fazer o melhor para essas famílias que acreditam na
Fetaesc e nos Sindicatos é o nosso pa-
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Fórum de Agrotóxicos repudia projetos
que atacam a legislação ambiental
LEGISLAÇÃO

SEAGRO-SC

O

PLs visam modificar a legislação para flexibilizar o licenciamento e a venda de agrotóxicos

Fórum Catarinense de Combate
aos Impactos dos Agrotóxicos
e Transgênicos (FCCIAT) repudiou dois projetos em tramitação no Congresso Nacional, no
encontro realizado em abril/16. Ambos
foram amplamente criticados pelos integrantes do Fórum, entre eles o representante do Seagro, o diretor de comunicação Jorge Dotti Cesa.
Um deles foi contra o projeto de lei
3200/2015, que pretende liberar sem
critério o registro de novos agrotóxicos
no Brasil e impedir a realização de estudos sobre os efeitos na saúde e no
ambiente. O PL, de autoria do deputado
federal Covatti Filho (PP-RS), propõe
uma nova normatização para os agrotóxicos e, para sua regulação, a criação de
mais um órgão, a Comissão Técnica
Nacional de Fitossanitários – CTNFito.

Fiscalização de Agrotóxicos

Mais de 60 empresas
público e privadas
integram o Fcciat

O diretor de comunicação e imprensa, Jorge Dotti Cesa, representou o Seagro
na reunião da Comissão de Regulação do Fórum Catarinense de Combate aos
Impactos dos Agrotóxicos e Trânsgenicos (Fcciat), realizada em 27 de junho/16.
No evento, o engenheiro agrônomo que atua na Cidasc, Mário Veríssimo, proferiu palestra sobre o trabalho de fiscalização de agrotóxicos realizado pela
Empresa. Ele enfatizou o novo sistema que está sendo implantado (Sigen), que
visa melhorar o controle da comercialização de agrotóxicos, centralizando e cruzando as informações das notas fiscais emitidas com os respectivos receituários
agronômicos.
“Essa ferramenta irá melhorar muito a fiscalização, evitando o aumento do
uso irracional e mesmo fraudulento de agrotóxicos. Por outro lado, é indispensável a reposição do quadro de fiscais da Cidasc, que está completamente desestruturada, visando evitar o tão falado apagão tecnológico que trará prejuízos
imensuráveis e irreversíveis para a sociedade”, ressalta Jorge Dotti.

Além de considerar agrotóxicos em
geral como produto fitossanitário, o
projeto classifica os transgênicos como
fitossanitários e retira atribuições da
Anvisa e do Ibama no processo de liberação de agrotóxicos, concentrando esse
processo no Ministério da Agricultura.
Também redefine e omite conceitos já
consolidados na legislação, deixando lacunas que podem promover um vazio legal ao citar que agrotóxicos como o 2,4
D, o Paraquat e o Glifosato não serão
obrigados a ter registro por não se enquadrarem no conceito de “defensivos
fitossanitários” proposto.

A segunda nota de repúdio se relaciona à proposta de emenda MP 712/2016,
que propôs o uso da pulverização aérea
de agrotóxicos nas grandes cidades para
combater o mosquito da dengue. A
emenda foi aprovada no Congresso e, em
28 de junho/16, sancionada por Michel

A Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) do Senado decidiu retirar o
Projeto de Lei 531/2015 da pauta de votação, em 13 de abril. Tanto o Seagro
como a Fisenge e demais sindicatos filiados se posicionaram contra o PL que
pretendia criar a profissão de "agroecólogo", entendendo que, paradoxalmente,
esse precarizava a agroecologia ao estimular o "fatiamento" de uma área multidisciplinar com forte atuação de engenheiros agrônomos e ambientais. As entidades enviaram oficio aos senadores
da comissão expondo argumentos para
derrubar o projeto.
“Esta é uma vitória importante para
a agronomia e toda a sociedade brasileira. O fortalecimento da agronomia como visão sistêmica contribui para a formulação de políticas públicas, para valorização dos profissionais e a busca por
soluções técnicas para a produção agrí-

cola que contemplem aspectos sociais,
ambientais e econômicos", afirmou o
presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera. "A pulverização
e o fatiamento dos cursos favorecem o
mercado, e não o conjunto da sociedade”, defendeu Piazera.
Para a diretoria do Seagro, a discussão promovida pelas entidades sindicais
na comissão foi essencial não apenas
para a retirada do projeto da pauta, como também estimulou os senadores a
aprofundarem o debate sobre a criação
de novas profissões. A comissão decidiu
organizar um grupo de trabalho para se
reunir com o Ministério do Trabalho e
Emprego, a fim de definir melhor os critérios em projetos de lei futuros. Até lá,
o PLS 531 continua fora de pauta.
“Conquistamos a criação do GT, que
envolve todas as profissões, mas é fundamental que todas as entidades de

Pulverização foi aprovada

Temer. A emenda faz parte da Lei nº
13.301/2016, e defendida pelas empresas e o sindicato de aviação agrícola.
Os integrantes do Fórum alertaram
que a pulverização aérea de agrotóxicos
é um processo fracassado e traz altos riscos para a saúde do cidadão e que seu
uso desmedido irá intoxicar a população,
animais e insetos.

Pressão do Seagro e Fisenge
retira de pauta PL do agroecólogo

classe e a sociedade participem desse
processo de discussão sobre os rumos
que a educação superior na área tecnológica está tomando no país. Apenas
com atuação ativa conseguiremos barrar
a mercantilização da educação, cujo
maior exemplo é a proliferação de cursos
realizados por educação à distância
(EAD), que precisam ser amplamente
discutidos”, disse Piazera.

De autoria do senador Cássio Cunha
Lima (PSDB-PB), o PL propõe a profissão
de Agroecólogo, um profissional de nível
médio ou técnico que estuda a agricultura de forma sustentável com o objetivo de preservar os recursos naturais.
O Senado abriu uma consulta para os
cidadãos opinarem sobre essa iniciativa,
no site www12.senado.leg.br entre no
campo ecidadania e complete o quadro
com a palavra chave agroecólogo.
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PL pretendia
excluir o termo
“agrotóxico”
Diante das fortes críticas e mobilizações de profissionais e entidades representantes de engenheiros agrônomos, ambientalistas e produtores de orgânicos o
Projeto de Lei que pretendia substituir a palavra “agrotóxicos” por
“produtos fitossanitários” na lei
que trata da produção rural no
Brasil, foi arquivado em 30 de
março no Senado Federal.
O termo fitossanitário já existe
no país e é utilizado apenas em
produtos permitidos na legislação
de orgânicos, sem veneno. Assim,
se houvesse a exclusão do termo
“agrotóxicos” seria a exclusão da
agricultura orgânica.
O projeto de autoria do senador Álvaro Dias (PV-PR) foi aprovado por unanimidade pela representação brasileira no Parlamento
do Mercosul (Parlasul), em 22 de
março.

Projeto de Lei
dos zootecnistas
tem novo relator

O Deputado Alberto Fraga
(DEM-DF) foi designado como o
novo relator do projeto de lei
1016/ 2015, de autoria da deputada Júlia Marinho (PSC-PA), que
pretende restringir as atribuições
de engenheiros agrônomos e médicos veterinários na área de produção animal, deixando-os exclusivamente aos zootecnistas.
O Seagro já se manifestou
contrário e convoca todos os engenheiros agrônomos e estudantes para lotar a caixa postal do
novo relator solicitando que rejeite o referido projeto. Lembra também para assinar as petições públicas na luta contra as ameaças
a profissão de Engenheiro Agrônomo.
Basta entrar no site www.peticaopublica.com.br e digitar no
campo de busca o número da petição: Pl 1016/15 e 3423/12.
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Asseaplan Canoinhas
está regularizada
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U

ma das mais jovens associações regionais, a Associação
dos Engenheiros Agrônomos
do Planalto Norte de Santa
Catarina (Asseaplan), conseguiu regularizar a constituição e obter
seu registro, no final de 2015, após alguns obstáculos e importantes discussões com os colegas da região.
A diretoria da Feagro-SC cumprimenta a presidente da Associação, engenheira agrônoma Ana Luci Hanisch e os associados pela iniciativa. Assim, mais
uma importante região passou a integrar
a Federação Estadual (Feagro-SC) que
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está filiada na Confederação (Confaeab).
Dentro da sua programação para
2016, a diretoria da Asseaplan definiu
um plano de trabalho com destaque na
estruturação organizacional e operacional, realização de palestras e alguns
treinamentos técnicos. Um evento sobre a produção de cerveja artesanal já
foi realizado com bom número de participantes.
A diretoria da Feagro-SC se coloca a
disposição para fortalecer a integração
e possíveis apoios administrativos e técnicos que entenderem ser necessário.

Confraternização e integração
das Associações do Oeste

UNEAGRO - COOPERATIVA DOS ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Rua dos Ilheus, 46 - Sala 1101 - Florianópolis/SC - Cep 88010-560
Fone/Fax (48) 3025-7600 - E-mail: uneagro@uneagro.com.br - site: www.uneagro.com.br

A

AGE da Uneagro elege nova diretoria

Uneagro realizou assembleias gerais nas cidades de Chapecó (AGO)
e São José (AGE) em março e
abril/16, quando foram aprovados
o balanço do exercício 2015, plano de trabalho 2016, além da eleição e
posse dos Conselhos de Administração
(2016-2020) e Fiscal (2016-2017), entre
outros assuntos.
Foi a primeira vez que concorreram
duas chapas para eleição da Uneagro.
Venceu a chapa “Sinergia”, constituída
pelos engenheiros agrônomos: Diretor
presidente Diogenes Eleison y Castro,
Diretora vice-presidente Cristine Lopes de

Abreu, Diretora Izumi Honda, Diretor financeiro José Octávio de Azevedo Aragon
e Diretor Técnico Daniel Borsoi; o Conselho Fiscal Titular: Murilo Pereira da Silva
Nunes Patrícia Gomes e Samuel José Jaspe, e o Suplente: Eliane Matias Rodrigues
Generoso, Adriano Giuriatti e Graziela
Tavares Colossi.

Nesta gestão a Cooperativa deverá
contar com dedicação participativa e continuada do diretor presidente, opção definida pelo novo conselho de administração visando maior integração cooperadocooperativa e decisões administrativas.

Evento sobre a produção de cerveja artesanal foi realizada com bom número de participantes

A Aeagro/Chapecó promoveu o 10º Encontro de Confraternização e Integração
Esportivo e Social das Associações Regionais de Engenheiros Agrônomos do Oeste
Catarinense, realizado em 18 de junho/16. O encontro foi muito prestigiado pela
categoria que se destacou pela excelente integração, união e harmonia entre as
associações, sócios e familiares que participaram de atividades sociais, incluindo
o campeonato de futebol de campo.
A diretoria da Feagro-SC parabeniza os engenheiros agrônomos e as dinâmicas
associações do Oeste e seus dirigentes por mais essa importante iniciativa.

Assembleia da Confaeab
A Confaeab - Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil realizou
Assembleia Geral Extraordinária, em Brasília, dia 30 de maio. O evento contou
com expressiva presença dos dirigentes das entidades estaduais filiadas que debateram e tomaram importantes deliberações e encaminhamentos sobre assuntos
de relevância para a defesa das atribuições profissionais da categoria. O presidente
da Feagro-SC, engenheiro agrônomo Raul Zucatto considerou a AGE muito produtiva, com boas discussões e importantes encaminhamentos.

Porque os Jovens são Importantes

Um final de semana especial para dezenas de jovens de 19 a 29 anos, dos 34
municípios integrantes do Território Rural
Serra Mar, que participaram do III
Acampamento das Juventudes do
Território Rural Serra Mar, realizado no
Balneário Rincão, com o tema “Porque os
Jovens são Importantes”.
O evento, promovido pelo Território
Rural Serra Mar, do MDA, em parceria com
a Uneagro e apoiado por outras entidades, visou proporcionar momentos de
apresentação de práticas e técnicas associadas ao meio rural para a região.
Segundo o presidente da Uneagro,
Diogenes Y Castro, muitas atividades
apresentadas e realizadas estão em consonância com as desenvolvidas na assistência técnica prestada pela Uneagro, no
convênio firmado com o MDA (lotes sul

SC RURAL - Está finalizando a participação
da Uneagro no Programa SC Rural, no processo
de certificação de produtos de origem vegetal,
principalmente na fruticultura para agricultores familiares. A reunião da diretoria da Uneagro com o
secretário Júlio Bodanesi trouxe forte expectativa
de que o projeto possa ser prorrogado por alguns

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

e extremo-sul) para agricultores familiares nas alternativas à cultura do tabaco.
Diogenes participou das atividades,
prestigiando e valorizando o evento e a
participação dos cooperados presentes
que levam assistência técnica na região.
Em sua manifestação, chamou a atenção
da atual situação do meio rural, suas dificuldades e benefícios, destacando o trabalho que a Uneagro está desenvolvendo
no convênio MDA e a questão do êxodo
rural da juventude em busca de outras
oportunidades.
“Que isso seja repensado pelas autoridades para buscar alternativas econômicas e sociais para a população rural,
principalmente aos jovens, pois esses
aparecem como os mais exigentes e necessitados na atual conjuntura socioeconômica.
meses, mas em condições ainda não conhecidas
o que causa grandes preocupações.
Os produtores consideram o trabalho desenvolvido pela Cooperativa altamente positivo e esperam que continue. “Vamos torcer para que o
Governo não abandone esses agricultores”, diz o
presidente da Uneagro, Diógenes Y Castro.
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12º CEP aprova propostas e moções
que serão apresentadas no 9° CNP
EVENTOS CONFEA/CREAS

SEAGRO-SC

M

Foz do Iguaçu vai sediar os maiores eventos do Sistema Confea/Crea: CNP, Soea e Contecc

ais de 220 delegados eleitos
durante os 23 encontros regionais preparatórios, realizados entre 18 de abril e 31 de
maio, participaram da plenária final do 12º CEP - Congresso Estadual
de Profissionais, em 10 e 11 de junho/16,
na Capital.
Os delegados aprovaram 74 propostas
que, depois de sistematizadas, resultaram
em 32 propostas e 27 moções que serão
apresentadas no 9° CNP - Congresso
Nacional de Profissionais. Dos 16 delegados estaduais eleitos no CEP para participar do CNP, cinco são engenheiros agrônomos.
Entre as propostas e moções aprovadas, três foram defendidas pelo Seagro: a
que limita a carga horária no formato de
ensino a distância na graduação em
Engenharia; a que se manifesta contrária
à tentativa de alteração da nomenclatura
"Agrotóxicos" e a que sugere a criação de
um programa específico para a fiscalização do Sistema Confea/Creas na área rural.
Confira as propostas aprovadas no site
www.crea-sc.org.br/
O Seagro parabeniza os profissionais
pelo sucesso do 12° CEP. Além da expressiva participação de diversos associados
e diretores regionais, o Sindicato participou ativamente através do presidente
Eduardo Piazera, do vice Léo Teobaldo
Kroth e do diretor de comunicação Jorge
Dotti Cesa, que é também 1° vice-presidente do Crea-SC.
Os presidentes da Uneagro e da Feagro-SC, engenheiros agrônomos Diogenes
Y Castro e Raul Zucatto, respectivamente,
também participaram do evento.

73ª Soea
Entre 29 de agosto a 1 de setembro/16, acontece em Foz do Iguaçu/PR a
73ª edição da Soea - Semana Oficial da
Engenharia e da Agronomia - com o tema
central “A Engenharia a favor do Brasil,
mudanças e oportunidades”. A expectativa é a participação em torno de 3.500
profissionais, professores, cientistas e estudantes.

3º Contecc

Dentro da programação da Soea, será
realizado o 3º Contecc 2016 - Congresso
Técnico Científico da Engenharia e da
Agronomia. Até o fechamento dessa edição, havia 451 inscrições com 702 trabalhos enviados para avaliação das comissões científicas do Congresso.
O destaque mais uma vez é a Agronomia, que se manteve à frente no número
de trabalhos enviados (264), seguida pela
Engenharia Civil com 189, Engenharia

Entre as propostas e moções aprovadas
para encaminhar ao 9º CNP,
três foram defendidas pelo Seagro

Elétrica com 53, Química com 43,
Mecânica e Metalúrgica com 34, Geologia
e Minas com 21, e Agrimensura com quatro trabalhos inscritos até agora.

9º CNP

Após a Soea, de 1 a 3 de setembro/16,
em Foz do Iguaçu, será realizado o 9º CNP
que vai debater “O Sistema Confea/Crea
e Mútua em defesa da Engenharia e da
Agronomia Brasileiras”.
O objetivo é discutir e apresentar propostas visando à melhoria da organização
profissional e da fiscalização do exercício
das profissões. O tema será subdividido
em três eixos temáticos: defesa e fortalecimento da engenharia e da agronomia
junto à sociedade; tecnologias e Inovação; a carreira e prerrogativas das profissões. As proposições aprovadas neste
evento serão encaminhadas para apreciação e aprovação do plenário do Congresso.
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Medalha do
Mérito do Crea
O Crea-SC realizou a solenidade
de Outorga da Medalha e Inscrição
no Livro do Mérito Catarinense, em
03 de março/16, quando foram homenageados uma empresa e seis
profissionais catarinenses.
O engenheiro agrônomo Pedro
de Alcântara Ribeiro teve seu nome
inscrito no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea (homenagem
póstuma). A indicação foi feita pela Associação Serrana de Engenheiros Agrônomos (Assea), apoiada pelo Seagro e aprovada pelo
plenário por unanimidade.
O Seagro esteve representado
pelo diretor de comunicação e imprensa Jorge Dotti Cesa.

Representante
dos funcionários
na Cidasc

O engenheiro agrônomo Álvaro
Antônio Ribas Dourado tomou posse no Conselho de Administração
da Cidasc, em 27 de abril/16. Foi
eleito representante dos empregados em 19 de abril/16.
A diretoria do Seagro parabeniza o colega Dourado e coloca a
disposição a estrutura do Sindicato
nesse importante compromisso de
atuar em prol dos interesses dos
funcionários da Cidasc.

Senafrut promoveu integração e difusão de tecnologias para a fruticultura

Mais de mil pessoas participaram do
12ª Seminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado – Senafrut, realizado em São Joaquim, de 14 a 16 de junho/16. Profissionais, estudantes e fruticultores prestigiaram 22 palestras com
especialistas renomados na fruticultura
de clima temperado, cursos e exposição
de máquinas e produtos.
O diretor de comunicação do Seagro
e 1º vice-presidente do Crea-SC, Jorge
Dotti Cesa, e o diretor regional do Seagro
em São Joaquim, Marlon Francisco Couto, integraram a mesa de autoridades na
abertura do Seminário.
Dotti destacou que o Senafrut é um
dos exemplos concretos das excelentes
parcerias entre os setores público e privado. “O sucesso da fruticultura de clima
temperado, em especial a produção de

O Seagro apoiou a realização
do Senafrut em São Joaquim

maçãs, é resultado do trabalho entre o
capital humano e financeiro e da interação entre agricultores e profissionais da
agronomia que detêm o conhecimento
técnico e científico”, ressaltou Jorge
Dotti.
“O Senafrut cumpriu com qualidade e

organização seu objetivo, à Epagri e às
entidades envolvidas têm a certeza do
sucesso do evento, pelo recorde das
1.220 inscrições, os temas abordados e
a qualificação dos palestrantes”, destacou Marlon, que representou o Seagro no
evento.

O Seagro apoiou o evento realizado
pela Epagri, em parceria com a prefeitura
de São Joaquim, Associação dos Produtores de Maçã e Pera de SC (Amap), Associação dos Engenheiros Agrônomos da
Serra Catarinense (Assea) e Embrapa.
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Profissionais da prefeitura
de Concórdia conquistam SMP
SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL

A

SEAGRO-SC

Idealizado pelo engenheiro
e político RUBENS
PAIVA, o SMP é definido
,
pela LEI 4.950-A, DE 1966
e prevê piso de 8,5 salários
s
mínimos para engenheiro

Entre os 14 beneficiados, dois são engenheiros agrônomos

união e determinação dos profissionais que trabalham na prefeitura municipal de Concórdia
foram determinantes para obter
o direito de receber o SMP Salário Mínimo Profissional.
Segundo a engenheira civil Marilu
Matielo, todos os engenheiros, agrônomos e arquitetos se envolveram na luta.
“No final de 2013, foi enviado ofício solicitando audiência com o prefeito e secretários das pastas envolvidas para requerer o pagamento do piso da categoria. Foram necessárias várias reuniões e
alguns meses para convencer o executivo. Após muita pressão, foi encaminhado
projeto de lei N° 08/2014 que define o
piso salarial dos profissionais de Engenharia e Arquitetura dos servidores municipais, em 5 maio/14.
O grande impasse foi na câmara de
vereadores, lembra Marilu. “Eles se negavam aprovar um reajuste somente para
uma categoria. Até o sindicato dos servidores municipais foi contra a aprovação
da lei, o que dificultou ainda mais convencer o legislativo”.
Mas, eles não contavam com a mobilização do grupo que se fez presente em
todas as sessões da câmara, pressionou
e visitou cada um dos vereadores para
explicar o pleito, falar da legislação fe-

Vereador Vilmar Comassetto encaminhou
a Emenda da Lei Orgânica que garantiu o SMP

deral e expor um comparativo dos salários com o de outras prefeituras e o mercado de trabalho. Além disso, os profissionais pediram apoio junto às respectivas entidades de classe na busca da valorização profissional e salários justos.
Tudo isso resultou na aprovação do PL
em julho/14. A vitória foi muito comemorada pelos 14 profissionais, entre eles
dois engenheiros agrônomos. Após 10
anos trabalhando na prefeitura de
Concordia, o engenheiro agrônomo
Alberto Ferreira da Fontana comemorou
a valorização do seu trabalho e a conquista de cerca de 35% de aumento salarial.
A diretoria da Agrocon - Associação
de Engenheiros Agrônomos de Concórdia,

enviou ofício a Câmara solicitando a
aprovação do projeto de lei, além do
Seagro e das associações de engenheiros
civis e arquitetos (Aencimoc e Aecom).
Toda essa mobilização que resultou
na vitória na Câmara, incentivou o vereador e engenheiro agrônomo Vilmar
Comassetto (PCdoB), a ingressar com a
proposta da Emenda da Lei Orgânica do
município, em 22 de maio/14. A mesa da
Câmara aprovou a emenda em 3 de novembro/14.

Lei Orgânica garante o piso
de todas as profissões

Comassetto ingressou com o Projeto
de Emenda da Lei Orgânica do Município
de Concórdia Nº 1/2014, onde foi acrescentado “Art. 72. ..... § 3º O vencimento
do servidor público municipal ocupante de
cargo de nível médio ou superior, cuja profissão é regulamentada em Lei Federal e
que tenha salário mínimo profissional estipulado em Lei Federal, não poderá ser
fixado em valor inferior a esse salário mínimo profissional.”
Ao sugerir uma emenda à lei orgânica
municipal, Comassetto garantiu o pagamento do piso da categoria de todas as
profissões reconhecidas ou asseguradas

Parabéns a todos
que ajudam a
escrever essa história....

Nestes 33 anos, nortearam o trabalho do SEAGRO a
busca por melhores salários e condições de trabalho,
a valorização profissional e o reconhecimento da
atuação da categoria na sociedade e na defesa
do setor agropecuário como um todo.
Fundado em 29 de abril de 1983

em lei federal, caso do SMP. Para ele, a
proposta regularizou uma situação, sanou injustiças e evitou que o debate se
transformasse numa disputa entre profissões de uma mesma categoria que são os
servidores públicos municipais.
Em plenária, Comassetto esclareceu
que a emenda tinha uma visão de futuro.
“Ela garante que as novas profissões que
vierem alcançar esse direito, automaticamente terão assegurado o pagamento
do salário mínimo profissional, sem precisar uma lei específica para tal”.

Seagro apoia iniciativa e
disponibiliza material sobre
SMP para prefeituras

A importante conquista do piso da
categoria assegurado em Lei Federal sob
o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) ainda não é plenamente
aplicável na administração pública direta, exatamente nos órgãos que são os
principais responsáveis pela construção
da infraestrutura que atende toda a população.
Em um momento em que se comemora 50 anos da conquista do SMP, a diretoria do Seagro parabeniza os servidores
de Concórdia, no segundo ano dessa importante vitória. Espera também que
possa servir de inspiração para que profissionais de outros municípios se unam
na luta pelo SMP.
Para ajudar nessa luta, o Seagro disponibiliza documentos importantes para
subsidiar os engenheiros agrônomos que
trabalham nas prefeituras municipais,
cuja legislação federal não se aplica a
administração direta, devendo o assunto
ser tratado na legislação municipal de
cada prefeitura. Basta solicitar junto a
sua diretoria regional do Seagro.

VALORIZE SEU TRABALHO
Faça ART junto ao Crea-SC
Indique o SEAGRO-SC: Nº 21

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

A história do SEAGRO foi construída alicerçada na
competência e nas lutas dos engenheiros agrônomos,
lincadas com as melhorias tecnológicas e
sociais que contribuíram para o desenvolvimento e
competitividade do setor.

50 anos da lei 4.950-A

A lei 4.950-A, aprovada em 22 de abril de 1966,
prevê o Salário Mínimo Profissional (SMP) a
engenheiros agrônomos, engenheiros, arquitetos,
médicos veterinários e químicos.

( ) Falecido
( ) Ausente
( ) Não Procurado
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( ) Recusado
( ) Endereço Insuficiente
( ) Não Existe nº Indicado

Em............/............/............

Reintegrado ao Serviço Postal em

RESPONSÁVEL

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

