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lém de rejeitar a proposta do governo nas 22 as-
sembleias regionais realizadas pelo Seagro e
Simvet, em 17 de julho/14, os engenheiros agrô-
nomos e médicos veterinários deixaram evidente
o descontentamento com o descaso com que os

profissionais da Epagri e Cidasc estão sendo tratados pelo
Governo. Dos 343 profissionais presentes, 209 rejeitaram
a proposta.

A rejeição foi reforçada na reunião do Conselho
Deliberativo do Seagro e do Simvet realizada dias 12 e 13
de agosto/14. Os dirigentes ressaltaram que a prioridade
da Campanha Salarial 2014-2015 é implantar um Plano
de Cargos e Salários nas empresas públicas, mesmo que
seja para 2015 devido às eleições.

Segundo a diretoria do Seagro, a mobilização vai con-
tinuar em todo o Estado na busca pela valorização da car-
reira dos profissionais da Epagri e da Cidasc. Os dirigentes
deliberaram não encaminhar para nova assembleia pro-
posta que não contemple prazos para apresentar em 2015

a revisão de PCS, prazo para adequar e ser aprovado pelo
CPF, além da data para iniciar a implantação no mesmo
ano. “Como isto não implica em promessa de impacto fi-
nanceiro, não tem restrição na legislação eleitoral nem
de responsabilidade fiscal”, explica a assessora jurídica
do Seagro, advogada Sandra Marangoni.

Os profissionais também não abrem mão da extensão
da garantia de emprego e repudiaram a estratégia do
Governo de seguir as negociações tirando cláusulas já
conquistadas nos acordos anteriores. 

“Estamos lutando por um PCS desde 2008. Pedimos
para que todos se envolvam e mantenham-se mobilizados
neste momento crítico em que o Governo e alguns de seus
dirigentes tratam com descaso ainda maior seus traba-
lhadores e suas entidades representativas. Nossa luta e
nossas decisões de hoje são decisivas não só para o pre-
sente, mas para o futuro das nossas empresas públicas e
de nós trabalhadores”, ressalta o presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Vlademir Gazoni.
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Precisamos apoiar e eleger colegas da Agrono-
mia para ter mais força política na
defesa da categoria e da agricultura

Seagro promove debate 
com engenheiros agrônomos
candidatos - Eleições 2014
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CAMPANHA SALARIAL 2014-2015 - EMPRESAS PÚBLICAS

Acordos aprovados 

COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS

O Seagro fechou os Acordos Coletivos dos
engenheiros agrônomos empregados nas
Cooperativas, Agroindústrias e do Crea-SC

VEJA NA PÁGINA 5

Assembleia Geral no Conselho Deliberativo do Seagro aprovou indicativo de greve, já deliberado em assembleias regionais 

Mobilização dos  engenheiros
agrônomos  anulou a IN 34 PÁG.  12

O 8º CEEA superou todas as 
expectativas PÁG.  8

Seagro lança Campanha 
SOS Agricultura na mídia PÁG.  5

Reunião do CD define rumos da Cam-
panha Salarial

PÁG.  3



xpor o panorama atual e decidir
os novos rumos da campanha sa-
larial das empresas públicas foi o
tema principal da pauta debatida
na reunião do Conse lho Deli be ra -

ti vo do Seagro, em conjunto com o
Simvet, realizada em São José, entre 12
e 13 de agosto/14.

Na ocasião, os diretores regionais re-
lataram os cenários das respectivas bases
bem como apresentaram sugestões para
as próximas ações. A assessora jurídica
Sandra Marangoni e o presidente do Sea -
gro Vlademir Gazoni coordenaram o de-
bate. “Ficou evidente a indignação e des-
contentamento das bases pela forma co-
mo o Governo do Estado tem tratado a
Agricultura”, ressaltou Gazoni. 

No final dos debates, foi realizada
Assembleia Geral Extraordinária onde foi
deliberado os próximos passos da campa-
nha salarial nas empresas públicas e tam-
bém realizado a eleição suplementar e
posse do diretor secretário adjunto de
Florianópo lis, engenheiro agrônomo
Clóvis Adriano Paes, ex-diretor da direto-
ria regional de Jaraguá do Sul.

Os conselheiros representantes do
Seagro na Câmara de Agronomia, enge-
nheiros agrônomos Adriana Padilha,
Eduardo Piazera e Jorge Dotti Cesa, fize-
ram um breve relato sobre as atividades

na Ceagro.
Os dirigentes também debateram a

questão da carreira de fiscal agropecuária
e o fechamento de unidades da Cidasc,
reposição de pessoal e gestão das empre-
sas pública. 

Debate com candidatos
O Seagro disponibilizou um espaço na

programação para os engenheiros agrô-
nomos que concorrem ao legislativo ex-
porem suas  apresentar suas idéias e pro-
postas. Participaram os candidatos a
Deputado Estadual, José Milton Scheffer,
Ricardo Grando e James Schroeder e a
Deputado Federal Valdir Colatto, sendo
que todos eles garantiram total apoio a
categoria da engenharia agronômica e a
qualidade da agricultura catarinense.

9º  Encontro de Dirigentes
Sindicalismo foi o tema da palestra

realizada no 9º Encontro Estadual de
Dirigentes Sindicais realizado dentro da
programação da reunião do CD do Seagro,
em 13 de agosto/14. Para falar sobre o
tema, foi convidada a psicóloga Ízide
Fragnani, assessora de formação do
Sintrafesc - Sindicato dos Trabalhadores
no Serviço Público Federal de SC.

m 12 de outubro de 1933, Getúlio
Vargas editou o Decreto
23.196/33, em período de excep-
cionalidade legal, quando gover-
nava o país à luz do Decreto

19.398/30. Este Decreto 23.196/33 re-
gula o exercício da profissão de enge-
nheiro agrônomo, tem força de lei e está
em pleno vigor (como o Decreto 23.569/
33) por disposição constitucional, nos
termos do Art. 83 da Cons tituição do
Brasil 1891, do Art. 187 da CF 1934, vi-
gente à época… e, hoje, pelo Art. 5º, II,
XIII e XXXVI da Constituição da Repú -
blica Federativa do Brasil 1988 e com
lastro no Art. 2º do Decreto-Lei 4.657/
42 - Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro. (partes de Mondl, A. OAB/SC
3.337 e Moura, J. E., OAB/MG 3.887)
(grifei) 

Esclareça-se aqui que o nosso título
profissional é Engenheiro Agrônomo,
concedido pelo Decreto-Lei 9.585/46
“Art. 1º - Aos alunos que terminaram o
curso da Escola Nacional de Agro no mia...
e estabelecimentos congêneres reconhe-
cidos pelo Governo Fede ral, será confe-
rido o titulo de Engenheiro Agrô nomo
com direito a registro no Ministé rio da
Agricultura...” e hoje nos Creas em vir-
tude da Lei 5.194/66.

Não entendo porque os Creas, que
são “autarquias dotadas de personalida-
de jurídica de direito público e que cons-
tituem serviço público federal” (Art 80 -
Lei 5.194/66), não efetuam o nosso re-
gistro profissional por esse Decreto e
ainda acrescido da Lei 5.194/66 pois,
“por disposição constitucional...“. Ao
contrário dos particulares, os quais po-
dem fazer tudo o que a lei não proíbe, a
administração só pode fazer o que a lei
antecipadamente autorize.” (In Curso de
Direito Administrativo, 13ª edição. São
Paulo. Malheiros, 2001); “A administra-
ção pública tem de seguir a legislação
(NR) - Só se pode fazer o que está auto-
rizado em lei” (Ministro Marco Aurélio
Mello, In Gazeta de Alagoas, 24/8/2006)

Desta forma colegas, considerando
que a lei é que concede as atribuições
profissionais, doutrina estabelecida na
Constituição Federal de 1891 - Art. 72,

§ 24 e Art.
73, nas sub-
sequentes e
na vigente
Cons tituição
da República
Fede rativa
do Brasil 1988 no “Art. 5º, XIII - é livre
o e xer cício de qualquer trabalho ofício
ou profissão, a ten  didas as qua lificações
profissionais que a lei estabelecer” (cor-
roborada neste mesmo artigo 5º, II e
XXXVI) os Creas devem efetuar o registro
do engenheiro Agrônomo com as atribui-
ções profissionais determinadas pelo
Decreto 23.196/33, em seus artigos 6º
ao 10º e pela Lei 5.194/66, artigos 7°
ao 9º e ainda acrescido da Lei 7.410/ 85
e Decreto 92.530/86, se o profissional
cursou a especialização em engenharia
de segurança do trabalho. [Esta foi e é
a recomendação ao Confea emitida pela
Faeab 96/97 (Ofícios 238 e 467) e
Confaeab (Ofícios 1514/VS/2001, 266/
NS/2004 e 385/NS/2005, quan to às
duas primeiras leis]. 

A Coordenação Nacional das Câmaras
de Agronomia sugere, desde 1966, su-
gestão corroborada neste ano, acrescer
ao Decreto 23.196/33 as atribuições da
Resolução 218/73 do Con fea. Porém, jul-
go não ser necessária essa resolução pa-
ra regular nosso exercício profissional
porque, em tese, ela é ilegal, não está
prevista, em relação ao engenheiro a -
grôno mo, no Decreto-Lei  8.620/46 e
tampouco na Lei 5.194/66 e ela é hie-
rárquica e juridicamente inferior ao
Decreto 23.196/33 e a Lei 5.194/66, co-
mo a qualquer lei ou decreto. 

Sugiro então, aos colegas engenhei-
ros agrônomos que não possuem seu re-
gistro profissional alicerçado no Decreto
23.196/33 e nas Leis 5.194/66 e 7.410/
85, esta se cursada a especialização em
engenharia de segurança do trabalho,
que solicitem ao Crea sua apostila na
carteira profissional. (grifei). 

*Carlos Pieta Filho, Eng. Agr. PhD - Ex-presidente
da Aeasc, da Faeab, Conselheiro Federal, Consel-

heiro Regional e Pesquisador.
pietaepieta@hotmail.com
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m meio a tanto descaso com a agricultura e
com os engenheiros agrônomos em Santa
Catarina, abordado com destaque mais uma
vez nesta edição, sempre é importante sa-
lientar quando uma importante conquista é

alcançada, principalmente quando ele pode ser usa-
da para beneficiar centenas de outros colegas. A
situação salarial dos colegas engenheiros agrôno-
mos que atuam nas prefeituras municipais já se ar-
rasta faz muito tempo. A grande maioria das pre-
feituras não dá as mínimas condições de trabalho,
não só para os engenheiros agrônomos, mas para
todos os demais engenheiros, médicos veterinários
e arquitetos, todos contemplados pela Lei Federal
4.950-A, que estabelece o salário mínimo profis-
sional dessas categorias.

Como juridicamente esta legislação não se apli-
ca automaticamente para os estatutários, o Seagro-
SC vem desde 2010 orientando os colegas para que
se articulem politicamente em cada município com
outros profissionais e lideranças locais, no sentido
de viabilizar as alterações necessárias na legislação
municipal para que os colegas possam ter também
o seu piso salarial. Seguindo essas orientações, al-
guns municípios já melhoraram seus salários ou
adotaram a Lei Federal. 

Agora, comemoramos o avanço que ocorreu nos
últimos dias na prefeitura municipal de Concórdia,
onde atuam 15 profissionais destas áreas, que pas-
sam a ter também um piso salarial proporcional a
legislação federal. Na próxima edição estaremos
dando mais informações a respeito dessa situação.

Outra conquista importante neste ano foi a as-
sinatura pela primeira vez do Acordo Coletivo de
Trabalho com o Crea-SC, beneficiando os colegas
que atuam no Conselho. Além das cláusulas gerais
negociadas em conjunto com o sindicato prepon-
derante dos funcionários (Seauf SC), conseguimos
em conjunto com o Senge-SC incluir a cláusula de
cumprimento do salário mínimo profissional. Já
com as cooperativas (Ocesc) e agroindústrias
(Sindicarne), assinamos mais uma vez a Convenção
Coletiva, renovando as cláusulas já conquistadas,
mantendo a garantia de pagamento do mínimo pro-
fissional e com percentual de ganho real além do
INPC.

Por fim, voltamos às empresas públicas da agri-
cultura, onde o descaso continua e as negociações
não avançam. Em anos anteriores do atual Governo,
também não avançaram por falta de vontade polí-
tica. Agora alegam que é por impedimentos da le-
gislação eleitoral. Então a categoria pergunta:
quando seremos reconhecidos e valorizados?

Boa leitura a todos.

Assembleia Geral e palestra sobre Sindicalismo fizeram parte da programação

Em 14 de julho, o Seagro iniciou em
São Joaquim uma série de reuniões nas
diretorias regionais para discutir assuntos
de interesse da categoria com os associa-
dos nas respectivas regiões. Participaram
o presidente Vlademir Gazoni, o diretor
de comunicação e imprensa Jorge Dotti
Cesa, os diretores regionais Nilton Nunes
de Jesus, Charles Grudtner e Marlon
Couto, e associados.

Foram debatidos a campanha salarial,
a situação atual e futura das empresas
públicas, da extensão rural e defesa ve-
getal e sanitária, além da atuação da di-
retoria regional e estadual do Sindicato

Segundo presidente do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Vlademir Gazoni, a reu-
nião foi bem produtiva e superou as ex-

pectativas dos organizadores.
As próximas reuniões serão realizadas

em Tubarão, dia 25 de agosto/14, e em
8 de setembro, o encontro vai reunir os
diretores e associados das diretorias re-
gionais de Videira, Caçador e Curitibanos.

A iniciativa atende a proposta levan-
tada e aprovada nas reuniões do conselho
deliberativo do Seagro.

EE
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aos novos sócios
Associados entre

Maio/14 a Agosto/14

Alberto Farber Junior
Alexandre Carlos Menezes Netto
Anderson Classer Bender
Anderson Simioni
André Carlos Zanella
Arlindo Rech Filho
Bruna Parente Porto
Bruno Marques Felippe
Camila Correa
Carlos Koji Kato
Carmem Thayse de Freitas Alves
Cassio Marques de Valois
Cesar Roriz de Souza
Cliciana Bertoldi
Danielle Girardi Heck
Deani Luiz Benedetti
Denis da Silva
Diego Dgyovane Bonacolsi
Fernando Prudêncio Botega
Frederico Rodrigues Lothhammer
Giovani Emanuel Correia
Henrique Massaru Yuri
João Armando Neves dos Santos
Katiane Fortkamp
Laís Santos Capel
Luiz Eduardo Hir th
Marcela Padilha
Marcelo Crippa                          
Marcelo Rohden
Naiara Sampaio Silva
Rafael Simoni
Ricardo Probst                          
Ricardo Vencato
Rodrigo Durieux da Cunha
Rodrigo Mira Otto
Simoni Paula Ritter Calvi
Thiago Romanholi Santiago
Vilmar José Franzen

Reuniões do Seagro em São Joaquim 

O diretor de comunicação e imprensa do
Seagro, engenheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa re-
presentou o Sindicato na solenidade de comemo-
ração dos 80 anos da ACE - Associação Catarinense
de Engenheiros, em 24 de maio/14, na Assembleia
Legislativa. Na ocasião foi lançado o livro "Tempo
de Construir", um resgate da história da entidade. 

ACE COMEMORA 80 ANOS

Reunião do CD define rumos da Cam-
panha Salarial na Epagri e Cidasc 

O engenheiro agrônomo 
e o Decreto 23.196/33

ESPAÇO ABERTO PARA TODOS OS ASSOCIADOS DO SEAGRO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES
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O presidente do Seagro Vlademir Gazoni e o
diretor regional Marcelo Bassani proferiram pa-
lestra para estudantes de Agrono mia na Unoesc
de Xanxerê, em 24 de julho/14. 

Objetivo foi orientar sobre o mercado de tra-
balho, Salário Mínimo Profissional, atribuição
profissional e o sombreamento com outras ca-
tegorias, além de divulgar a categoria de Sócio
Junior. Também foram entregues o Jornal do
Seagro, Tabela de Honorários, Revista dos 30
anos, entre outros.

Já no Campus Unoesc em São José do Cedro,
o diretor regional do Seagro em São Miguel do
Oeste, engenheiro agrônomo Elvys Taffarel, pro-
feriu palestra para 31 alunos formandos de
Agronomia sobre o Seagro, a Agroec e sobre o
Sistema Confea/Creas.

Palestras para
estudantes de Agronomia

Eng. Agr. Pieta Filho*

Campus Unoesc de Xanxerê

Campus Unoesc em São José do Cedro

A assessora jurídica Sandra Marangoni e o presidente do Seagro Vlademir Gazoni coordenaram o debate na reunião do Conselho Deliberativo 

Os conselheiros do Seagro no Crea-SC Adriana
Padilha, Eduardo Piazera e Jorge Dotti Cesa e o

presidente Vlademir Gazoni no CD

A psicóloga Ízide Fragnani proferiu palestra sobre
Sindicalismo no Encontro de Dirigentes Sindicais

Presidente Vlademir Gazoni e a diretora regional
Patricia Moreira na posse do diretor regional de

Florianópolis, Clóvis Paes

O presidente Vlademir Gazoni, o dire-
tor de comunicação Jorge Dotti Cesa e a
assessora jurídica Sandra Maran go ni par-
ticiparam da primeira audiência no TRT -
Tribunal Regional do Trabalho referente a
ação que o Seagro impetrou contra a
Epagri por não cumprir o Acordo Coletivo
de Trabalho 2013/2014 ao não apresen-
tar uma proposta de revisão do PCS até
30 de outubro/13.

Seagro no TRT



as 22 assembleias regionais rea-
lizadas pelo Seagro e Simvet,
em 17 de julho/14, os enge-
nheiros agrônomos e médicos
veterinários deixaram evidente

o descontentamento das bases com o
descaso com que os profissionais da
Epagri e Cidasc estão sendo tratados. 

Dos 343 profissionais presentes, 209
rejeitaram a proposta do Governo de rea-
juste de 5,81% (INPC) na tabela salarial,
aumento de R$ 1,00 no vale alimentação,
reajuste pelo INPC no adicional de insa-
lubridade e no auxílio creche e garantia
de emprego até 31 de outubro/15. Já na
proposta de um novo Plano de Cargos e
Salários, o prazo da empresa seria até 31
de janeiro de 2015, mas que deveria ser
submetida para aprovação do CPF -
Conselho de Política Financeira. Ou seja,
sem garantia de implantação.

Nas assembleias ficou decidido que a
contraproposta precisa avançar no míni-
mo na questão do PCS e da garantia de
emprego. Muitos argumentaram que ou-
tros segmentos do Governo tiveram inú-
meros avanços no final de 2013, com
gratificações aprovadas pela Assembleia
Legislativa e também nas negociações
salariais deste ano. 

“O Governo quer apenas repetir o que
já existia. Se não bastassem as perdas
sala riais acumuladas e a falta de respon-
sabilidade com a solução da revisão dos
P CS, insiste com a ameaça de demissões,
única explicação para não ampliar o pe-
ríodo de garantia de emprego como sem-
pre foi feito”, alerta o presidente do
Seagro, Vlademir Gazoni.

Além disso, o Seagro repudiou a forma
como alguns dirigentes da agricultura es-
tão tratando as negociações, fazendo
pressão nos funcionários e difundindo in-
formações distorcidas que em nada aju-
daram o andamento do processo.

“Desde 2008 os PCS é reivindicado. A
categoria exige uma solução que valorize

a carreira dos pesquisadores e extensio-
nistas rurais na Epagri e dos fiscais agro-
pecuários na Cidasc”, ressalta o vice-pre-
sidente do Seagro, engenheiro agrônomo
Eduardo Piazera.

Próximos passos
A diretoria do Seagro se reuniu várias

vezes com as assessorias jurídicas do
Seagro e do Simvet para traçar novas es-
tratégias jurídicas, administrativas e po-
líticas. Também será intensificada a
Campanha na mídia com outdoors e spots
nas rádios. 

Na reunião do Conselho Deliberativo
do Seagro em conjunto com o Simvet, fi-
cou definido que não será mais avaliada
proposta que não contemple redação com
garantia de apresentação em 2015 de
proposta de revisão de PCS devidamente
aprovada pelo CPF bem como data para
início de implantação no mesmo ano.
Além disso, também não abre mão da ex-
tensão da garantia de emprego até 30 de
abril/16. “Como isto não implica em pro-
messa de impacto financeiro, não tem
restrição na legislação eleitoral nem de
responsabilidade fiscal”, explica a asses-
sora jurídica, Sandra Marangoni.

Também foi deliberado intensificar a
campanha SOS Agricultura na mídia de-
nunciando o descaso do Governo com a
agricultura catarinense e os riscos de um
apagão tecnológico e sanitário, e da in-
segurança alimentar, alertando a socie-
dade para o papel dos profissionais des-
tas empresas

“Para avançar é preciso de mobiliza-
ção. A meta de termos um PCS com nos-
sas carreiras valorizadas vai depender de
muita pressão política e negociações
dentro ou fora do Acordo Coletivo”, des-
taca Gazoni. “Nossa luta e nossas deci-
sões de hoje são decisivas não só para o
presente, mas para o futuro das nossas
empresas públicas e de nós trabalhado-
res”, complementa.

Impasse nas rodadas 
de negociação 

A tímida proposta do Governo surgiu
após diversas e intensas reuniões, conta-
tos e a pressão da campanha SOS
Agricultura na mídia. O impasse continua
na questão do PCS e na da garantia de
emprego, que evita demissões sem justa
causa. O secretário da agricultura, enge-
nheiro agrônomo Aírton Spies, alega que
as limitações são causadas pela legislação
eleitoral e o filtro do CPF.
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A categoria não vai aceitar proposta que não tenha avanços na questão do PCS e da garantia de emprego 

Campanha SOS Agricultura
pressionou as negociações

CAMPANHA SALARIAL 2014-2015 - EMPRESAS PÚBLICAS

NN
APROVAÇÃO 126
REJEIÇÃO 209
ABSTENÇÃO 08
TOTAL DE VOTANTES 343

Encontro com engenheiros
agrônomos contratados da Epagri

SPOTS NA RÁDIO:
“A AGROPECUÁRIA CATARINENSE É UMA DAS MELHORES DO BRASIL. PORÉM,
CONVIVE COM O DESCASO DO GOVERNO DO ESTADO COM A EPAGRI E CIDASC.
A FALTA DE PROFISSIONAIS E A POUCA VALORIZAÇÃO DOS QUE ATUAM NA PESQUISA,
NA EXTENSÃO RURAL E NA DEFESA SANITÁRIA AMEAÇAM O SETOR COM
UM APAGÃO TECNOLÓGICO, COM PREJUÍZOS PARA TODA SOCIEDADE. 
POR ISSO, OS SINDICATOS DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS E DOS
MÉDICOS VETERINÁRIOS, SEAGRO E SIMVET LANÇARAM O
‘SOS AGRICULTURA’, LUTANDO TAMBÉM POR
UM NOVO PLANO DE CARREIRA” 

AGE realizada em Florianópolis

AGE realizada em CanoinhasAGE realizada em Concórdia

O Seagro lançou a campanha SOS Agricultura na abertura do 8º CEEA,
quando os profissionais da Epagri e Cidasc usaram camisetas

enfatizando o luto na luta pela valorização profissional.

Também foram distribuídos panfletos, espalhados vários outdoors em pontos
estratégicos em Florianópolis e ampla divulgação na mídia através de spots nas
rádios e mais de uma dezena de entrevistas nas macrorregiões do estado.

ASSEMBLEIAS REGIONAIS DO

SEAGRO E SIMVET REJEITARAM

PROPOSTA DO GOVERNO

Rodada de 10 de julho/14 Rodada em 31 de julho/14

Rodada de negociações realizada em 01 de julho/14

O presidente do Sea gro Vlademir
Gazoni, o diretor tesoureiro Léo Theo -
baldo Kroth e o diretor de comunica-
ção e imprensa Jorge Dotti Cesa parti-
ciparam de um encontro com os 20 en-
genheiros agrônomos contratados da
Epagri, durante o pré-serviço realizado
entre 14 a 18 de julho. 

O objetivo foi expor aos profissio-
nais a estrutura do Sin di cato, linhas
de atuação e as conquistas de seus 31
anos de histórias e lutas. Na oportu-
nidade, os diretores convidaram os en-
genheiros agrônomos para fazerem
parte da trajetória de luta. “Juntos, a
categoria é mais forte tanto nas con-
quistas como na defesa dos direitos da

categoria que permitiram importantes
benefícios, entre eles, o cumprimento
do Salário Mínimo Profissional”, res-
salta Gazoni. No final, todos se asso-
ciaram ao Seagro.

Ampliar o número de colaboradores
na Epagri e Cidasc é uma reivindicação
constante do Seagro para melhorar a
assistência aos agricultores, as ações
de pesquisa, além de oxigenar o qua-
dro da Empresa.

A diretoria do Seagro promoveu
cinco encontros com os contratados
no último concurso público da Epagri
e que participavam dos cursos de pré-
serviço em Florianópolis. 

Acordos aprovados 
A principal conquista e motivo de luta do Seagro é o 

cumprimento do Salário Mínimo Profissional pelas empresas 

CAMPANHA SALARIAL 2014/15 - COOPERATIVAS, AGROINDÚSTRIAS E CREA-SC

Dirigentes do Seagro e Simvet em rodada de negociação na Ocesc

Seagro fechou a Convenção Co -
le tiva da Campanha Salarial
2014/15 dos engenheiros a grô -
no mos empregados das co o pe -
ra tivas e das agroindústrias. �

O acordo negociado em 24 de ju-
nho/14, com o representante da Ocesc
(Sin di ca to e Organiza ção das Coopera -
ti vas do Estado de SC) estabelece rea-
juste de 7%. O índice corresponde a re-
posição da inflação no período de
(5,82%) acrescido de aumento real de
1,18%.

Já nas agroindústrias, as negocia-
ções da Campanha Salarial com os re-
presentantes do Sin di carne (Sindi cato

da Indústria de Car nes e Derivados de
SC) finalizaram em 23 de julho/14.

Foram renovadas as cláusulas da
Con venção Coletiva anterior tanto para
os profissionais das cooperativas como
para os das agroindústrias, inclusive ga-
rantindo o Salário Mínimo Profis sio nal
(SMP) da categoria. Também ficou ga-
rantida a cláusula que estende aos en -
genheiros agrônomos os benefícios adi-
cionais que venham a ser concedidos à
ca tegoria preponderante. 

Com isso, o Seagro decidiu pelo en-
caminhamento da assinatura das Con -
ven ções, conforme deliberado nas as-
sembleias realizadas em abril/14.

OO

Campanha SOS Agricultura
A Campanha Salarial 2014-2015 das

Empresas Públicas ganhou as ruas com
a Campanha SOS Agricultura. Após o
lançamento no 8º CEEA com camisetas
e panfletos, o Seagro ampliou a divul-
gação com spots nas rádios e vários
outdoors espalhados, inicialmente, na
Grande Florianópolis. A campanha já
repercutiu junto aos colunistas da im-
prensa e em inúmeras entrevistas já
concedidas pelo Seagro em rádios re-
gionais.  

O protesto é pela falta de apoio e
desestruturação da pesquisa, na exten-
são rural e na defesa sanitária do agro-
negócio catarinense, atividade que re-
presenta 1/3 do PIB e 62% das expor-
tações brasileiras, com forte participa-
ção da agricultura familiar. 

Outro ponto defendido pelo Seagro
é uma gestão mais técnica e menos po-
lítica nas empresas públicas, focada na
ciência e na tecnologia, para evitar um
apagão tecnológico nos próximos anos.
"Com essa campanha pretendemos fa-
zer um alerta para os políticos e para a

sociedade sobre os riscos que correm a
economia do estado e a segurança ali-
mentar dos catarinenses", acredita o
presidente do Seagro, Vlademir Gazoni. 

Na segunda fa se, o Simvet se uniu
ao Sea gro prorrogando a campanha na
mídia, em defesa não a penas dos direi-
tos dos engenheiros a grô nomos e mé-
dicos veterinários como profissionais,
mas em prol da sociedade.

“Vamos continuar pedindo mais
atenção do Governo ao serviço público
agrícola catarinense, responsável pelo
patamar de excelência alcançado nas
últimas décadas pelo setor agropecuá-
rio. Vamos continuar reclamando dos
sucessivos planos de demissão incenti-
vada sem a devida reposição, que estão
causando o esvaziamento dos quadros
de fiscalização da Cidasc e colocando
em risco o status de único estado livre
da febre aftosa sem vacinação, além de
ameaçar a estrutura de pesquisa e ex-
tensão rural da Epagri”, destaca o di-
retor de comunicação do Seagro, enge-
nheiro agrônomo Jorge Dotti Cesa.  

Pela primeira vez o Seagro assinou a Convenção Coletivo para os engenheiros
agrônomos que trabalham no Crea-SC, em 16 de julho/14. Os profissionais conse-
guiram 6% de reajuste salarial (5,81% INPC + 0,19% ganho real) e a inclusão no
ACT do pagamento do Salário Mínimo Profissional da categoria. 

Há vários anos o Seagro pleiteia representar os engenheiros agrônomos do Crea-
SC e, finalmente, foi conquistado. Nos anos anteriores o ACT no Crea-SC era assinado
com o sindicato preponderante, o Seauf - Sindicato dos Emprega dos de Autarquias
Federais de Regula men ta ção e Fiscalização Profissional em SC. Em 2014 foi fechado
em conjunto com Seagro, Seauf e o Senge - Sindicatos de Engenheiros de SC. 

Veja os principais pontos dos acordos no site: www.seagro-sc.org.br

Seagro fecha ACT no Crea-SC

Realizada em 17 de julho/14
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www.facebook.com/deputadopeninha www.facebook.com/ricardo.grando.12 www.facebook.com/james12012 www.facebook.com/DeputadoJoseMilton

Seagro promoveu um debate entre os
engenheiros agrônomos candidatos ao
pleito eleitoral 2014 e os dirigentes do
Seagro. O encontro integrou a progra-
mação do Seminário de Formação de

Dirigentes Sin dicais e Reunião do Conselho Deli -
be ra tivo, realizado em São José, dias 12 e 13 de
agosto/14.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer a
representatividade da categoria e através do in-

centivo e apoio aos profissionais visando maior
participação em ações e atividades políticas. O
evento também proporcionou aos candidatos
apresentarem seus programas de trabalho e tam-
bém de ouvir as sugestões da categoria que mui-
to tem a contribuir para a solução dos problemas
no setor rural.

Participaram do debate os candidatos a De -
putado Estadual José Milton Scheffer, Ricardo
Euclides Grando e James Schroeder e o candidato

a Deputado Federal Valdir Colatto.
O debate foi dividido em dois blocos. No pri-

meiro, os candidatos tiveram 15 minutos para se
apresentarem e explanarem suas principais pro-
postas com temas relacionados à agricultura, com
ênfase na utilização e valorização dos profissio-
nais da agronomia. No segundo bloco, os candi-
datos responderam as perguntas feitas pelos di-
rigentes presentes. 

O presidente do Seagro, engenheiro agrônomo

Vlademir Gazoni coordenou os trabalhos. “É fun-
damental incentivar e apoiar a participação po-
lítica dos colegas, independente de partidos po-
líticos. Agora, é importante apoiar que apóia a
categoria”, recomenda.

Além dos dirigentes regionais do Sea gro esti-
veram presentes o presidente da Uneagro, enge-
nheiro agrônomo Leonel Ferreira Jr, e o diretor
da Feagro-SC, Diógenes Y Castro.

O Seagro tradicionalmente divulga e promove

encontros e debates com candidatos engenheiros
agrônomos para incentivar e apoiar a categoria
a ocupar espaços de representatividade na polí-
tica. “Pre ci samos eleger engenheiros agrônomos
para ter mais força política no legislativo para
defender os interesses da categoria e da agricul-
tura. A representatividade política é fundamental
para defender e garantir nossas conquistas”, des-
taca Gazoni.

As Associações regionais de engenheiros agrô-

nomos estão realizando vários encontros com os
colegas candidatos contribuindo assim na divul-
gação do material publicitário e das candidaturas
em conjunto com a Feagro-SC, Seagro e Uneagro.

Abaixo, estamos divulgando um mini-currícu-
lo e algumas das propostas de trabalho dos can-
didatos para que possam conquistar mais votos
em todas as regiões. São cinco candidatos de di-
versos partidos e ideologias que vão enfrentar as
urnas em 5 de outubro/14.

É preciso apoiar e eleger engenheiros agrônomos para ter mais força política no legislativo para defender os interesses da categoria e da agricultura catarinense

OO

O sexto dos 14 filhos dos agricultores Ângelo e Lu-
cila Terra Colatto, o agricultor, técnico agropecuário e
engenheiro agrônomo Valdir Colatto foi diretor
do Incra, diretor geral e secretário da Agricul-
tura, presidente de sindicato rural, sócio e
diretor de cooperativa, superintendente e
coordenador parlamentar das coope rativas
brasilei ras (OCB) e presidente nacional do
conselho fiscal do Senar.

Candidato a Senador com 600 mil
votos, secretário de Articulação Na cional de SC em Brasília/DF, Deputado Fed-
eral em cinco legislaturas, coordenador da bancada federal do PMDB, vice-
líder da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, membro das Comissões
da Agricultura/Meio Ambiente e do Mercosul na Câmara Federal, deputado do
Parlamento do Mercosul, relator da sub-comissão da Agroindústria e Produtor
Rural, presidente da Frente Par lamentar da Agropecuária, idealizador do Código
Ambiental Catarinense; foi autor do projeto de lei 5367/2009 do Código Ambi-
ental Brasileiro e outros 175 projetos de lei.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

• Implantar o Código Florestal Brasileiro com urgência para efetivar o
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a Cota de Reserva Ambiental (CRA);
• Defesa permanente do direito à propriedade privada, regularização
fundiária e paz no campo;
• Buscar solução para a questão indígena e quilombolas com agricultores;
• Implantar definitivamente a Lei dos Motoristas no Brasil;
• Extinção do horário de verão;
• Lutar por uma logística eficiente de transporte urbano,
de carga e de passageiros;
• Aprovar a legislação das parcerias entre agroindústria e produtor rural;
• Lutar para desburocratizar e reduzir o custo Brasil
com eficiente gestão pública;
• Desburocratizar as licenças ambientais no setor produtivo.

O engenheiro agrônomo Rogério Peninha Mendonça
é natural de Nova Trento, mas fez sua vida profissional e
política em Ituporanga. Iniciou sua formação profis-
sional como mestre agrícola e técnico agrícola em
Camboriu, e mais tarde Agronomia em Pelotas.
Ingressou em 1976 na antiga Acaresc, atual
Epagri, e foi atuar no Alto Vale do Itajaí. 

Filiado ao PMDB desde a década de 1970,
foi eleito vice-prefeito de Itu po ran ga. Na
eleição seguinte, foi eleito prefeito. Ao deixar
a prefeitura, presidiu a Epagri por dois anos,
no governo Paulo Afonso. Em 1998, foi eleito
Deputado Estadual com 25 mil votos. Quatro anos depois foi reeleito com 35
mil. Em 2006, com 55 mil votos, foi reconduzido à Assembléia Legislativa. E
em 2010, com 110.170 votos, foi eleito Deputado Federal. Agora busca a
reeleição com o número 1510.

Considera que foram as Ciências Agrárias que lhe deram o embasamento
necessário para o sucesso profissional e o amor inconteste pelas causas que
defende.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

• Ampliar a pesquisa Agropecuária, a
Extensão Rural e a Assistência Técnica;
• Reforçar o serviço de fiscalização e vigilância agrosilvopastoril e
pesqueiro, para evitar que haja retrocesso do muito que já foi conquistado;
• No passado, em comum acordo com as representações de classe das
categorias, atuamos na melhoria salarial do profissional, e agora estamos
abraçados na luta pela aprovação e implantação do Plano de Carreira;
• Além de outros programas, o meio ambiente, o armazenamento e
manejo da água, e o abastecimento, que representam os
principais problemas do momento, receberão atenção especial.

O engenheiro agrônomo Ricardo Grando, 50
anos, é natural de Joaçaba, possui pós-graduação
em administração pública e concorre pelo Partido
da República Coligação (PR).

Possui vasta experiência em adminis-
tração, tanto de empresas privadas como
na área pública. Já foi vice-prefeito, se-
cretário de administração, planejamento, fi-
nanças e saúde do município; além de ter
administrado a Secretaria Regional até abril
deste ano. Nesta última função, Grando assi-
nou em conjunto com o governo do Estado
mais de R$ 100 milhões em recursos para os municípios da área de
abrangência da SDR. 

Também tem forte ligação com o campo e a produção agrícola de Santa
Catarina. Dentre várias experiências administrativas, administrou uma fazenda
produtiva no Paraná, além do cotidiano profissional na região Meio-Oeste.
De 1989 a 1994, teve oportunidade de atuar como consultor rural, função
em que teve atuação destacada e que lhe permitiu aprofundar os conheci-
mentos sobre a realidade do campo.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

• Atuar na defesa da redução da carga tributária, na melhoria da infraestrutura
viária, portuária e aeroportuária visando dar mais competitividade ao setor
agrícola catarinense.
• Defender na Assembleia a valorização do engenheiro agrônomo; 
• Lutar pelo cumprimento de acordos coletivos de trabalho nas empresas
públicas e privadas, sempre visando a valorização salarial desses
profissionais tão importantes para o nosso Estado.
• Defender a reestruturação e o fortalecimento das empresas públicas (Epa-
gri e Cidasc), que ao longo das últimas décadas tiveram participação decisiva
para SC estar no topo da produção de aves e suínos, leite, feijão e soja. 

Joinvilense, 46 anos, o engenheiro agrônomo e
professor James Schroeder é graduado pela UFSC e
funcionário de carreira da Prefeitura Municipal de Join -
ville. Foi presidente da Fundação 25 de Julho onde pro-
moveu melhorias do sistema de captação e
abas  tecimento de água para o cultivo de arroz; a im-
plantação do sistema de controle do borrachudo;
o estímulo ao turismo rural na re gião da Vila
Nova e Pirabeiraba com a estruturação física e
a construção do Pavilhão do Produtor na Cea -
sa de Joinville. Entre ou tras ações, co or denou
a implantação do Programa de Saneamento Rural instalando sistemas de fossa
e filtro em mais de 650 residências da área rural, além de promover a opera-
cionalização dos abatedouros comunitários. 

Trabalhou na Fundema, auxiliou na elaboração do Programa SOS
Nascentes, foi fiscal e analista de projetos no Setor de Recursos Naturais. Tam-
bém prestou serviços importantes como analista ambiental na Fatma e con-
sultor técnico da Defesa Civil. Por 16 anos foi professor no Colégio José Elias
Moreira.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

• Fortalecer o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais
(Pepsa), e garantir recursos orçamentários destinados principalmente para
agricultura familiar que preserva os mananciais das regiões do Estado;
• Recursos orçamentários para obras estruturais de
contenção e prevenção de cheias; 
• Instalar mais câmeras de segurança com monitoramento 24H.
• Aumentar o contingente de policiais militares para Região Nordeste de SC;
• Investir e preservar os Bombeiros Voluntários;
• Construção de um “Hospital Estadual da Região Nordeste” com 400 leitos.
• Isenção de ICMS e de ISS para o transporte coletivo,
diminuindo o custo da passagem.
• Finalizar a construção do Campus da UFSC de Joinville.

José Milton Scheffer é engenheiro agrônomo pelo
CAV/Udesc (1985). Funcionário da Epagri desde 1986,
atuou nos municípios de Praia Grande, Araranguá e Mara-
cajá. Foi diretor administrativo e financeiro da Epagri,
secretário de Agri cul tu ra de Sombrio e prefeito do
mesmo município por dois mandatos. 

Em 2010, eleito deputado estadual com
38.542. Na Assembleia Legislativa preside a
Comissão de Economia, Ciência, Tecno lo gia,
Minas e Energia; é vice-presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural, coordenador da Câmara Setorial do Arroz, mem-
bro das Frentes Parlamentares da Agricultura Familiar e do Cooperativismo.
Também é conselheiro da Fapesc. A valorização e fortalecimento da pesquisa
agropecuária, da extensão rural e da defesa sanitária animal e vegetal tiveram
destaque nas ações do Deputado Zé Milton, na busca por melhores condições
para o desenvolvimento dos programas e projetos, na implantação do PDVI e
realização de concurso público para renovação do quadro de pessoal da Epagri
e Cidasc.

Dedicou atenção especial aos sindicatos e associações dos profissionais
e empregados das empresas públicas e privadas, especialmente nas negoci-
ações dos ACTS, sua organização e apoio na realização de eventos.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
• Exercer mais um mandato com muito trabalho, empenhado para que a
gestão dos recursos públicos seja transparente e responsável;
• Lutar pela valorização dos engenheiros(as) agrônomos(as) e demais
profissionais das áreas pública e privada, dos agricultores e pescadores,
atuando em conjunto com sindicatos, associações, federações, conselhos,
cooperativas, visando a proteção e defesa dos interesses coletivos;
• Atuar firmemente para que a pesquisa agropecuária, a assistência técnica,
a extensão rural, a defesa sanitária animal e vegetal e a ciência, tecnologia e
inovação tenham reconhecida sua importância estratégia para o estado;
•  Dedicar empenho no fortalecimento da Secretaria da Agricultura e da
Pesca, da Cidasc e da Epagri.

www.facebook.com/deputadovaldircolatto

Seagro promove debate com engenheiros agrônomos candidatos ao pleito eleitoral 2014

Valdir COLATTO
DEPUTADO FEDERAL - PMDB

Nº 1516
DEPUTADO FEDERAL - PMDB

Nº 1510

Rogério PENINHA Mendonça
DEPUTADO ESTADUAL - PR

Nº 22123

Ricardo GRANDO
DEPUTADO  ESTADUAL - PDT

Nº 12000

PROF. JAMES Schroeder
DEPUTADO ESTADUAL - PP

Nº 11234

ZÉ MILTON Scheffer
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om grande participação e repre-
sentatividade, foi realizado en-
tre 28 a 30 de maio/14, em Flo -
ria nó polis, o 8º CEEA - Con gres -
so Estadual de Engenheiros A -

grô  no mos, com o tema central “Seguran -
ça Ali mentar e Responsabilidade Profis -
sio nal”.

O Congresso superou todas as expec-
tativas, com mais de 400 participantes,
mesa oficial repleta de autoridades e li-
deranças nacionais e estaduais, muitos
estudantes e representantes de empresas
públicas e privadas. Palestrantes de alto
nível contri buí ram para manter os con-
gressistas atentos e participativos até o
final do evento organizado pelas três
principais entidades representativas dos
engenheiros agrônomos em Santa Ca ta -
rina: Seagro, Feagro-SC e Uneagro. 

“Este foi um dos melhores congressos
que tivemos nos últimos tempos, pela
programação, pela organização e pela
participação de centenas de profissionais
e estudantes dispostos a debater a nossa
profissão e a segurança alimentar”, res-
saltou o presidente do Seagro, engenhei-
ro agrônomo Vlademir Gazoni

O coordenador do 8º CEEA e presiden-
te da Feagro-SC, engenheiro agrônomo
Raul Zucatto, também elogiou o nível do
Congresso. Ele destacou que a comissão
organizadora se empenhou muito para
proporcionar uma programação rica em
palestras e debates para fundamentar as
decisões e encaminha-

mentos. “Agradecemos o apoio de todos,
o que permitiu a realização de um grande
evento que demonstrou mais uma vez a
força e a unidade da agronomia em Santa
Catarina”, enfatizou Zucatto. 

Representatividade
A mesa de abertura ficou marcada pe-

la pluralidade. Contou com a presença
dos presidentes engenheiro civil José
Tadeu da Silva (Confea), engenheiro civil
e de segurança no trabalho Carlos Alberto
Kita Xavier (Crea-SC), Deputado Joarez
Ponticelli (Alesc), José Walter Dresch
(Fetaesc), os engenheiros agrônomos
Airton Spies, secretário de Estado da
Agri cultura, Emílio Mouchrek Filho, vice-
presidente da Confaeab, Cláudio Ca -
lheiros, diretor da Mútua, Jacir Maffir, do
Mapa-SC, e os deputados José Milton
Scheffer, Valdir Colatto, Rogério Peninha
Mendonça e Eni Volto li ni, além dos pre-
sidentes das três entidades organizadoras
do CEEA, Vlademir Gazoni (Seagro), Raul
Zucatto (Feagro-SC) e Leonel Ferreira
Junior (Uneagro) e da representante do
Coletivo das Mulheres da Fisenge, Fabiana
Alexandre. 

Manifestação e luto
Na abertura do evento, dirigentes do

Seagro e profissionais da Epagri e
Cidasc de-

monstraram força e mobilização distri-
buindo panfletos informativos e realizan-
do um protesto usando camisetas pretas
com os dizeres “Eu Luto – Plano de Car -
reira” e “S.O.S Agricultura – Serviço
Público”. 

A manifestação sobre a falta de inves-
timento e da desvalorização do profissio-
nal pelo Governo e o risco de um apagão
tecnológico na agricultura catarinense
ganhou voz nos pronunciamentos das au-
toridades presentes, onde muitos reforça-
ram para que o Governo atenda essa im-
portante reivindicação. 

“Desde o início da programação ficou
claro que a agricultura e o espaço rural
precisam de mais atenção e prioridade
por parte dos Governos e de maior reco-
nhecimento pela sociedade, dando con-
dições para que o setor siga produzindo
cada vez mais com segurança alimentar
e sustentabilidade ambiental”, destacou
o diretor de comunicação do Seagro,
Jorge Dotti Cesa.

Propostas e Moções
Na plenária final, os participantes

aprovaram seis propostas que vão servir
de referencial de trabalho para as entida-
des representativas da classe até a pró-

xima edição do Congresso, em 2017:
Responsa bilidade técnica do engenheiro
agrônomo pela propriedade rural;
Responsabilidade do Confea no licencia-
mento de novos cursos propostos pelo
MEC ou pelas secretarias de estado da
educação; Emissão de receita agronômica
nas revendas de agrotóxicos; Informação
a sociedade e manutenção da denomina-
ção “agrotóxicos”; Criação da carreira de
fiscal agropecuário Santa Catarina; e
Apoio para agroecologia.

Também foi aprovada a moção de
apoio a realização de seminários regio-
nais dos funcionários da Epagri, solicita-
da pela Faper - Federação das Asso cia -
ções de Funcionários de Pesquisa Agro -
pecuária e da Extensão Rural. Com as
grandes mudanças que estão ocorrendo
na Epagri, os eventos serão importantes
para discutir os desdobramentos do PDVI,
a dificuldade de implementar um novo
PCS, avaliação funcional, entre outros te-
mas. 

O evento culminou com a formulação
da “Carta dos Engenheiros Agrônomos de
Santa Catarina 2014 - 8º CEEA” que está
publicada na página ao lado.

No site www.8ceea.com.br estão dis-
poníveis diversos documentos de interes-
se da categoria, como a Carta dos En ge -
nheiros Agrônomos de SC - 8º CEEA, apre-
sentações utilizadas pelos palestrantes,
fotos, vídeos e notícias, além das propos-
tas e moções na íntegra.

1) Defender que as políticas públicas municipais, es-
taduais e federais valorizem e priorizem o espaço rural,
o agronegócio como um todo e a agricultura familiar em
particular, como bases da produção de ali mentos se-
guros e do desenvolvimento sustentável, sempre com a
participação de engenheiros agrônomos;

2) Atuar para o fortalecimento da visão de plane -
jamento territorial, integrando e racionalizando as dife -
renças e as interdependências entre os espaços ur ba no
e rural, atendendo às necessidades atuais dos sistemas
de produção, principalmente os da agricultura familiar;

3) Alertar a sociedade e o Governo do Estado para
que não ocorra o desmonte do Serviço Público Agrí co la
de SC, cujos trabalhos de pesquisa agropecuária, exten-
são rural, assistência técnica e defesa sanitária animal e
vegetal são fundamentais para o modelo agrícola catari-
nense, exigindo a reposição imediata dos profissionais
das áreas fim das empresas que saíram ou estão saindo,
implantando novos planos de carreira que valorizem es -
ses profissionais, bem como retomando o foco tec-
nológico nos sistemas de produção sustentáveis por
meio das ações de assistência técnica aos agricultores
familiares pela Epagri;

4) Atuar junto ao Sistema Confea/Crea e Con fa eab
no sentido de garantir nossas atribuições profissionais
tendo como base o Decreto 23.196/33  e buscando va -
lorizar a atuação do engenheiro agrôno mo como respon-
sável técnico na sua área de atuação; 

5) Exigir do Sistema Confea/Crea uma fiscalização
mais intensa na área da agronomia, ampliando o quadro
de fiscais engenheiros agrônomos e aumentando a fis-
calização direta nas propriedades rurais, bem como que
o Sistema cobre do Governo do Estado que assuma sua
missão constitucional e provenha assistência técnica
com responsabilidade técnica aos agricultores familiares;

6) Discutir e enfrentar com ações propositivas o
grave problema ambiental e de saúde pública gerado pelo
uso indiscriminado de agrotóxicos, considerando a cres-
cente demanda mundial por alimentos, a evolução da
agricultura e da ciência agronômica, buscando também
o aprimoramento da legislação pertinente, bem como
uma efetiva educação, treinamento e assistência técnica
aos agricultores e demais trabalhadores rurais que apli-
cam estes produtos, visando contribuir com a segurança
ambiental e alimentar da sociedade;

7) Valorizar, desburocratizar e aperfeiçoar o Recei -

tuário Agronômico como instrumento de efetiva
orientação, controle e fiscalização ao uso
racional de agrotóxicos, vinculando sua emis-
são a efetiva a tuação dos engenheiros agrônomos
nas propriedades rurais, pois estes são os que têm
ha bilitação profissional para assumir a responsa -
bilidade técnica para prescrição adequada de
agrotóxicos e com isso garantir a produção de a -
limentos seguros. E que a Confaeab coordene
com as entidades e especialistas uma revisão
geral deste instrumento fundamental;

8) Apoiar, utilizar e difundir os pro ces sos
de rastreabilidade, produção integrada e or gâ -
ni ca/agroe cológica, além de outros que permi-
tam um modelo de produção mais sustentável
e seguro de alimentos, exigindo políticas
públicas que incentivem estes sistemas produtivos, in-
clusive com a implantação urgente em Santa Catarina de
um laboratório para a ná lise de resíduos. E que o Governo
do Estado continue apoiando com recursos o Programa
de Ali mentos sem Risco, coordenado pelo Ministério Pú -
blico de SC em conjunto com diversos órgãos fe derais
e estaduais, inclusive com a ampliação do nú mero de
engenheiros agrônomos para a fiscalização;

9) Valorizar a mulher engenheira agrônoma, bus-
cando a igualdade de oportunidades e combatendo
as diversas formas de discriminação, visando es-
timular a sua participação nos diferentes espaços
de a tuação profissional;

10) Atuar junto aos órgãos competentes no sen-
tido de maior rigor na criação, acompanhamento e
fiscalização da qualidade dos cursos de Agronomia,
bem como se engajar com a sociedade, acadêmicos
e entidades nacionais, como o Sistema Confea/Crea,
Confaeab e a Fi sen ge, na luta por um ensino de qua -
lidade em todos os níveis; 

11) Exigir do Sistema Confea/Crea e do Congres -
so Nacional uma atuação mais rigorosa  na criação de
novos cursos superiores em áreas já atendidas pelos
cursos de Agronomia, evitando assim a fragmentação
desnecessária da profissão de engenheiro agrônomo,
que possui formação ampla, inter e multidisciplinar, a -
dequada para as demandas da sociedade.

Plenária final do 8º CEEA
Florianópolis, 30 de maio de 2014

Considerando que o tema central do 8º CEEA - Congresso Estadual de Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina - Segurança Alimentar e Responsabilidade Profissional,
realizado entre 28 a 30 de maio/14, em Florianópolis/SC; que a previsão de aumento da
população mundial dos atuais 7,5 bilhões para 9,3 bilhões em 2050 e a consequente
necessidade de aumentar a produção de alimentos em cerca de 70% para atender a
demanda; que o conhecimento, a ciência e a tecnologia serão elementos cada vez mais
primordiais para a produção de alimentos seguros e sustentáveis; e considerando
que a amplitude do tema e a diversidade das discussões, das propostas
e das moções levantadas durante o 8º CEEA: 

Os congressistas participantes aprovaram e as entidades promotoras apresentam a
“Carta dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina 2014 - 8º CEEA” que,
complementada com as “Propostas e Moções”, darão direção para a atuação
das entidades da categoria nos próximos anos, devendo estas:

AEAJO – Joaçaba
ASSEA – São Joaquim
AGROCON – Concórdia
AEAGRO – Florianópolis
AGROEC – S.Miguel do Oeste

AEACN – Campos Novos
AEAGRO – Chapecó
AEAGRI – Xanxerê
ASSEAPLAN – Canoinhas
AEABABITONGA – Joinville

ASSOCIAÇÕES REGIONAIS:

Palestrantes de alto nível, excelente organização e boa estrutura contri buí ram para manter os congressistas
atentos e participativos até o final do evento organizado pelo Seagro, Feagro e Uneagro 

Carta dos Engenheiros
Agrônomos de SC 2014 - 8º CEEA

O 8º CEEA superou todas as expectativas 
com o tema segurança alimentar e
responsabilidade profissional 

CC
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Feagro-SC reúne Conselho 
Deliberativo em Treze Tílias

Câmara Especializada de Agronomia
(Ceagro) realizou em Chapecó uma reu-
nião extraordinária para debater a PL
094/14, os modelos de fiscalização de
Santa Catarina e do Paraná e a rastrea-

bilidade. Também esteve na pauta o Cadastro
Ambiental Rural (CAR), registro eletrônico obri-
gatório de todas as informações ambientais de

uma propriedade rural como a Reserva Legal e
Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

Além dos conselheiros, estiveram presentes os
engenheiros agrônomos Felipe Penter, gerente de
fiscalização do Crea-SC, Ari Geraldo Newmann,
chefe de gabinete, Isabelle Nami Regis, coorde-
nadora do departamento técnico e assessora da
Ceagro, e o deputado federal Valdir Colatto.

Câmaras de Agronomia definem 
13 projetos de leis como prioritários

Aracaju/SE sediou o Workshop Nacional de
Agronomia sobre "O Novo Código Florestal Bra si -
leiro", realizado na sede da Aease - Associação dos
Engenheiros e Agrônomos de Sergipe, dias 21 e 22
de julho/14. O evento reuniu coordenadores das
Câmaras de Agronomia de todos os Estados.

A delegação catarinense foi composta por
Evandro José Martins (coordenador da Ceagro/
Caçador), Ivan Baldissera (coordenador adjunto/
Aeagro), Gilson Gallotti (Ciam/Seagro) e Fernando
Driessen (Seagro), que foi convidado pelo coorde-

nador nacional, Kleber Santos, para palestrar sobre
a implantação do CAR em Santa Catarina. 

Os participantes tiveram a oportunidade de
questionar o conteúdo do código e do cadastra-
mento. Também ressaltaram que é uma falta de res-
peito com a classe dos agrônomos não ser neces-
sária a presença de um técnico para a realização
do cadastro. Os palestrantes concordaram com a
necessidade do profissional, ainda que esta exigên-
cia não esteja contemplada pela lei.

Reunião do Conselho Delib-
erativo da Fisenge

Os diretores Eduardo Piazera e Jorge Dotti Cesa represen-
taram o Seagro na reunião do Conselho Deliberativo da Fi -
sen ge onde debateram a política sindical, entre outros as-
suntos, em 18 e 19 de julho, no Rio de Janeiro. Essa foi a
última reunião presidida pelo engenheiro agrônomo Carlos
Bittencourt, que foi saudado por presidente de sindicatos e
diretores pela gestão.  Uma nova diretoria será eleita no 10º
Consenge. "Agradeço o apoio e o empenho de todos na cons-
trução de mais um mandato, que teve como princípios o res-
peito à democracia interna, à transparência e à luta pelos
interesses imediatos e históricos dos trabalhadores", desta-
cou Bittencourt.

10º Consenge vai debater
um Projeto de Nação para
o Brasil

O 10º Consenge - Con -
gresso Nacional de Sin di -
ca tos de Engenheiros será
o maior de todos esses 20
anos. São mais de 300 par-
ticipantes, com cerca de
40 estudantes e mais de 80
mulheres. "Pretendemos dar mais um salto político nesse
congresso", afirmou o presidente da Federação, engenheiro
agrônomo Carlos Roberto Bittencourt. 

O Seagro participa com 15 delegados, destes quatro são
engenheiras agrônomas. Santa Catarina teve direito a três
vagas natas para os diretores da Fisenge e as outras 12 vagas
foram distribuídas por sorteio: quatro para a diretoria exe-
cutiva e oito para as diretorias regionais. 

O evento, que será realizado em Búzios, entre os dias 27
e 30 de agosto/14,  vai homenagear o engenheiro e político,
Rubens Paiva. Com o tema "Um projeto de nação para o
Brasil", também debaterá dois temas centrais: "O papel do
Estado brasileiro no desenvolvimento nacional" e "O papel
do movimento sindical frente às modificações do mundo do
trabalho". 

Em 4 de agosto/14, foi realizada
a reunião da diretoria executiva da
Confaeab no auditório do Crea-RJ e,
entre 5 a 7, o 1º AgroSudeste –
Encontro dos Engenheiros Agrônomos
da Região Sudeste, promoção da
Confaeab e entidades estaduais de
engenheiros agrônomos do Rio de
Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e
Minas Gerais. 

O presidente da Feagro-SC e 1º se-
cretário da Confaeab, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto, esteve pre-
sente nesses importantes eventos que
discutiram relevantes assuntos de  in-
teresse da categoria e do desenvolvi-
mento da região e do país.

Na ocasião também foram debati-
dos a organização do 29º CBA –
Congresso Brasileiro de Agronomia
que será realizado de 4 a 7 de agos-
to/15, em Foz do Iguaçu/PR. 

Feagro-SC realizou em Treze Tí lias
a reunião do Conselho Deli be -
rativo, em 18 e 19 de julho/14.
Além da diretoria executiva, con-
selho fiscal e os presidentes das

associações regionais, participaram co mo
convidados os presidentes Vlademir Gazoni
(Seagro), Leonel Ferreira Jr (Unea gro) e os
engenheiros agrônomos candi da tos a de-
putado estadual, José Milton Scheffer, e
federal, Valdir Colatto. 

Na ocasião, além de participar de um
debate com os candidatos, deliberaram 11
propostas, denominada como a “Carta de
Treze Tílias”.

No documento, as lideranças se com-
prometeram apoiar os engenheiros agrô-
nomos candidatos a cargos eletivos nas
eleições gerais de 2014, com o foco espe-
cial nos anseios e necessidades  da cate-
goria agronômica, compromissados e com-
prometidos com a agropecuária e o desen-
volvimento  sustentável do Estado. Tam -
bém deverão divulgar material informativo
de apoio e viabilizar reuniões regionais das
associações com os candidatos em todo o
estado, promovendo debates e apresenta-
ção dos planos de trabalho. Também será
cobrado de todos os candidatos, bem como
dos que forem eleitos, o efetivo compro-
misso para a ocupação de cargos diretivos

nos órgãos e instituições públicas munici-
pais, estaduais e federais.

No documento, também se
comprometem em:

• Promover através de parceria Fea gro/
Crea/Confea e demais entidades afins a
criação e implantação do “Prêmio de Ex -
celência no Ensino Agronômico”.

• Realizar eleição para escolher o en-
genheiro agrônomo do ano regional e es-
tadual, indicado pelas associações.

• Buscar implantar o CAR - Cadastro
Am bi ental Rural, de maneira a ampliar e
garantir a atuação do engenheiro agrôno-
mo no mercado de trabalho;

• Promover uma reunião com represen-
tantes de entidades de classe regionais e
estaduais e conselheiros da Câmara de
Agronomia com o presidente do Crea-SC,
para avaliar problemas e reafirmar compro-
missos que envolvam a categoria e sua re-
presentatividade junto ao Confea/Crea.

• Promover a criação de novas associa-
ções regionais no estado, onde ainda não
estejam implementadas, além de fortalecer
as já existentes, para que todas sejam fi-
liadas a Feagro-SC e possam ter represen-
tantes na Câmara Especializadas de
Agronomia e no Conselho do Crea-SC.

Veja a Carta de Treze Tílias na íntegra
no site www.seagro-sc.org.br                                                                 

AA
AA

Além da diretoria executiva e conselho fiscal da Feagro, participaram os presidentes das associações
regionais,  presidentes do Seagro e da Uneagro e os candidatos a deputado estadual e federal

Após discutir a lista de 194 projetos de lei fe-
derais afetos ao sistema profissional, as Câmaras
Especializadas de Agronomia definiram posicio-
namentos para 13 projetos de lei (PL) considera-
dos prioritários. 

Entre os PLs, estão as referentes as atribui-
ções como a dos biólogos, a dos zootecnistas, a
do paisagista; o que regulamenta a profissão de
tecnólogo, do gestor ambiental e do cientista de
alimentos; e outras como a engenharia e agrono-
mia como carreiras típicas de estado; exigência
de responsável técnico nos estabelecimentos de
comercialização e depósitos de produtos agrotó-

xicos. Também há a PEC - Proposta de Emenda à
Consti tuição) que estabelece como princípio do
sistema remuneratório do servidor público a ob-
servância do piso salarial nacional das diversas
categorias.

O coordenador nacional das Câmaras Es pe cia -
li zadas de Agronomia, engenheiro agrônomo
Kleber Santos, convida todas as entidades e pro-
fissionais da Agronomia para somar forças, divul-
gando e debatendo os PLs em suas bases e pres-
sionando os parlamentares. 

A Tabela detalhando os 13 projetos de leis es-
tá disponível no site: seagro@seagro-sc.org.br

Reunião da Ceagro em Chapecó
debate fiscalização e CAR

Workshop sobre o Código Florestal reúne 
coordenadores de Câmaras de Agronomia no Sergipe

O diretor regional do Seagro em Campos Novos, Eduardo Neujahr, participou da reunião da
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campos Novos, em 23 de julho. Além de confrat-
ernizar, esteve em pauta os preparativos para o tradicional baile em comemoração ao Dia do En-
genheiro Agrônomo, que será realizado em 27 de setembro. Também foi definida a data de 8 de
novembro para confraternizar com atividades esportivas e um jantar dançante. 

Conselheiro do Seagro assume presidência do Crea-SC
Em 18 de agosto, o conselheiro do Seagro e vice-presidente do Crea-SC, engenheiro

agrônomo Gilson Gallotti, assumiu a presidência do Conselho interinamente, devido ao afas-
tamento do atual presidente para concorrer a reeleição. 

Em 19 de novembro/14, os profissionais registrados no Crea vão eleger o presidente
do Confea, presidente do Crea-SC, além de diretores da Caixa/Mútua. 

Informações: www.crea-sc.org.br 

FAÇA SUA ART
Fortaleça nossa representação

Indique o SEAGRO-SC - Código nº 21 21

Uneagro participou com delegação de 25
cooperados no 8º CEEA - Congresso Estadual
de Engenheiros Agrônomos realizado em
Florianópolis, entre 28 a 30 de maio/14,
com o tema central “Segurança Ali mentar e

Responsabilidade Profis sio nal”.
Em seu pronunciamento, o presidente da Uneagro

e secretário-adjunto do Congresso, engenheiro agrô-
nomo Leonel Ferreira Junior, ressaltou que o enge-

nheiro agrônomo é um dos atores principais na ga-
rantia da segurança alimentar. “Esse profissional tem
que atuar de forma segura e responsável, buscando
uma produção de qualidade, sem deixar de lado as
questões ambientais”, disse. 

Para a diretoria da Uneagro, a participação dos
cooperados viabilizou a interação com as entidades
associativas e capacitando os cooperados nos temas
do congresso e em liderança. 

Projeto MDA 
Lotes 10 e 11

A Uneagro está iniciando em agosto a execução
dos Lotes 10 (Sul) e 11 (Extremo-Sul), proporcio-
nando oportunidade para 23 engenheiros agrôno-
mos atuarem. O valor aproximado é de R$ 9 milhões
com prazo de 36 meses.

Formação de multiplicadores
Cerca de 40 cooperados participaram de um

evento de formação de multiplicadores promovido
pela Uneagro, em maio/14.

Convênio UFSC
A Uneagro assinou um convênio com a UFSC para

contratação de estagiário que iniciará em agosto/14

Convênio Seguro Rural 
- Mapfre

Foi renovado pela Uneagro o  convênio com a
seguradora para perícias e laudos no seguro rural.

Delegação da Uneagro participa
do Congresso Estadual de Engen-

heiros Agrônomos 

Diretoria Regional de Campos Novos

Reunião da diretoria
executiva da Confaeab

e 1º AgroSudeste

AA

As matérias acima são de responsabilidade da Feagro-SC e da Uneagro
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(  ) Falecido
(  ) Ausente
(  ) Não Procurado 

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

(  ) Recusado  
(  ) Endereço Insuficiente
(  ) Não Existe nº Indicado

s lideranças das entidades de
classe da Agronomia se mobili-
zaram e conseguiram derrubar a
exigência da Instrução Normati -
va 34, para as operações de cre-

dito na área da fruticultura, que exige o
Cadastro Ambiental junto a Fatma das
atividades potencialmente causadoras de
degradação ambiental. Após muita pres-
são, o documento da Fatma com o De -
creto de 2010, do Governador Luiz
Henrique da Silveira, que menciona que
esse Cadastro é facultativo e desobriga o
produtor e os técnicos a produzi-lo foi
enviado a Superinten dência do Banco do
Brasil que, por sua vez, comunicou todas
as agências, em 29 de julho/14.

Segundo o presidente da Assea/São
Joaquim, engenheiro agrônomo Marciano
Marques Bittencourt, todo o esforço
apoiado por lideranças do setor culmina-
ram com desfecho positivo e esperado
pelos produtores e responsáveis técnicos
que já têm diariamente muitos entraves
e dificuldades burocráticas que devem ser
vencidas e não necessitam de mais essa
exigência. 

Para o deputado federal e engenheiro
agrônomo Valdir Colatto, o Banco do
Brasil estava impondo o cumprimento da
IN 34 da Fatma, que desrespeita flagran-
temente a lei 12651/2012 do Novo Có di -
go Florestal que trata das Áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal

“O Cadastro Rural não é o CAR, seria um
segundo cadastro, este estadual, para
atividades consideradas de potencial im-
pacto ambiental. O absurdo da IN 34 é
que enquadra nesta lista plantio de fru-
tíferas e florestas”, explica Colatto.

10 dias de mobilização
A exigência do Cadastro pelo Banco

do Brasil foi apresentada pela diretoria
da Assea para debate na reunião da
Feagro-SC realizada em Treze Tílias, entre
19 e 20 de julho/14. Na ocasião, foi re-
comendado aos profissionais que suspen-
dessem a emissão dos documentos para
o Cadastro Ambiental até que o assunto
fosse totalmente esclarecido.

Através do deputado Colatto, a situa-
ção foi levada para conhecimento do
Governador Raimundo Colombo, e o se-
cretario da agricultura, engenheiro agrô-
nomo Aírton Spies, que prontamente se
manifestaram em anular a IN 34.

Como a IN 34 não pôde ser revogada
em função de outras atividades indus-
triais que potencialmente tem impacto
ambiental e são cobertas por esta IN, a
solução foi solicitar e pressionar o presi-
dente da Fatma que encaminhasse o
Decreto que já existia para o Banco do
Brasil, formalizando a não obrigatorieda-
de de exigência do Cadastro Ambiental.

Mobilização dos engenheiros
agrônomos anulou efeitos da IN 34

FOTOS DOS EVENTOS
As fotos dos eventos realizados
pelo Seagro e diretorias regionais

estão disponíveis no álbum 
picasaweb.google.com/

jornaldoseagro/

www.seagro-sc.org.br

V Conferência
Nacional sobre Defesa

Agropecuária

Florianópolis vai sediar entre 25
a 28 de novembro/14, a 5ª CNDA -
Conferência Nacional sobre Defesa
Agropecuária.

Na programação serão apresenta-
dos trabalhos científicos e debates
sobre novos modelos de Sistemas de
Defesa Agropecuária, defesa das
fron teiras do Brasil, defesa como fa-
tor de segurança nacional, defesa
agropecuária e agronegócio brasilei-
ro, defesa agropecuária como fator
de desenvolvimento nacional, além
de minicursos técnicos. 

www.defesaagropecuaria.net/

VALORIZE SEU TRABALHO

Faça ART junto ao Crea-SC
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Cursos e eventos do Seagro através do PEC/Crea
A diretoria executiva e os diretores re gio nais

do Seagro estão dando sequência aos cursos e
seminários de aperfeiçoamento e atualização
profissional programados para 2014, com o
apoio do PEC/Crea-SC. 

Entre 25 e 26 de julho/14, as diretorias re-
gionais do Seagro de Join vil le, Jaraguá e Blu -
menau realizaram um curso sobre elaboração do
CAR - Cadastro Ambiental Rural. O curso foi mi-
nistrado pelos engenheiros agrônomos Hector
Haverroth e Onévio Antonio Zabot, também es-
pecialista em direito ambiental.

Segundo o diretor regional de Joinville, en-
genheiro agrônomo Anselmo Cadorin, as partes
teórica e prática proporcionaram aos 25 partici-

pantes mais segurança na prestação dos futuros
serviços, bem como qualidade no cadastro rea-
lizado.

Também foi realizado o curso sobre Clas si fi -
cação, Uso e Conservação de Solos em Joinville.
Já em Joaçaba, foi realizado o curso sobre ma-
nejo de pragas e doenças.

A diretoria do Seagro agradece o empenho
dos diretores regionais na viabilização dos cur-
sos e ao Crea-SC pela confiança e apoio finan-
ceiro. Confira no quadro ao lado a programação
dos próximos eventos e fique atento às datas
que podem ser alteradas. 

Acesse o site www.seagro-sc.org.br

Curso sobre Manejo de Pragas e Doenças
realizado em Joaçaba, dias 5 e 6/06

Curso sobre Cadastro Ambiental Rural realizado
na Regional de Joinville, em 25 e 26/07

AA

Canoinhas 17 a 19/10 Manejo da Fertilidade em Sistemas
Conservacionistas de Uso do Solo

REGIONAL DATA EVENTO

Criciúma A definir Curso sobre o Novo Código Florestal: CAR/PRA 

Chapecó 06/11 Encontro de Fruticultura no Oeste Catarinense

Campos
Novos

02/09 Curso de Cadastro Ambiental Rural - CAR

Outubro Curso de Excel avançado

Seagro Dezembro 10º Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais

Joinville 05 e 06/09 Fis. Vegetal - Relação Planta x Solo x Ambiente

Banco não pode mais exigir Cadastro Ambiental 
que estava previsto na Instrução Normativa 34 da Fatma 

A exigência da IN 34 foi apresentada
para debate na reunião da Feagro
em Treze Tílias, dia 19 de julho/14 

Curso sobre Classificação, Uso e Conservação
de Solos realizado em Joinville, dias 5 a 7 /08


