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Assembleias regionais dão a
largada na Campanha Salarial 2016
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Cooperativas promovem
shows de tecnologias
nos dias de campo
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60 anos de extensão rural
e 40 de pesquisa são
celebrados em SC
Novo piso salarial
para os engenheiros
agrônomos

Diretor do Seagro
é o 1º vice-presidente
do Crea-SC
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Caso dos orgânicos reforça
preocupação sobre a
fiscalização

fisenge
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A iniciativa visa proporcionar
maior participação da categoria
na elaboração e aprovação da
pré-pauta da Epagri e Cidasc

M

ais de 350 engenheiros agrônomos que
trabalham na Epagri e Cidasc atenderam a convocação do Seagro e participaram da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em 22 sessões regionais,
realizada em conjunto com o Simvet, dia 23 de fevereiro/16.
Os profissionais avaliaram e debateram as principais reivindicações que poderão ser incluídas na
pauta da campanha salarial deste ano. O clima foi
de insatisfação com os poucos avanços conseguidos com a implantação dos novos PCCS - Planos
de Carreiras, Cargos e Salários.
Segundo o presidente do Seagro, engenheiro
agrônomo Eduardo Piazera, o foco das negociações
no ano passado foi a implantação dos PCCS na
Cidasc e Epagri. Agora, se fechou um ciclo de vários anos reivindicando um plano de carreira. “As
negociações deste ano serão fundamentais para,
além de manter os direitos conquistados, lutar para avançar em melhorias na carreira que não foram
contempladas nos Planos“, ressalta Piazera.

PÁG. 12

AGE realizada em Canoinhas, em conjunto com Mafra, em 23 de fevereiro/16

Nova diretoria do
Seagro toma posse

AGE realizada em Florianópolis

CONTINUA NA PÁGINA 3

Os integrantes da chapa "Avançar com
Independência", presidida pelo engenheiro
agrônomo Eduardo Piazera, tomaram posse
em clima de união e comprometimento,
para a gestão 2015-2018.

Diretoria Executiva: Jorge Dotti Cesa (Diretor de Comunicação e Imprensa), Paulo F. Silva (Diretor Financeiro),
Adriana A. Padilha (Diretora de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional), Eduardo Medeiros Piazera
(Presidente), Léo T. Kroth (Vice-presidente), Celio Haverroth (Diretor Secretário), Marcio A. de Mello
(Diretor Financeiro Adjunto) e Matheus M. Fraga (Diretor Secretário Adjunto)

A solenidade reuniu dirigentes sindicais,
autoridades e convidados em Florianópolis,
dia 10 de dezembro/15

VEJA NAS PÁGINAS 6 E 7
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SEAGRO-SC

Seagro entra em 2016 com nova diretoria, que
alia experiência, renovação e a maior presença
feminina proporcional em toda sua história. Dar
continuidade e avançar nas conquistas alcançadas pela excelente gestão da diretoria anterior,
bem como estreitar o contato e relacionamento com toda a base são os maiores desafios da nova gestão. Formar
e capacitar novas lideranças, fortalecer as diretorias regionais e estar mais presente nas regiões são metas para
um Sindicato mais unido e que possa representar e avançar de fato nas conquistas.
O ano inicia também com novos planos de carreira
implantados na Cidasc e Epagri. Embora esteja longe de
atender as reivindicações da categoria, que entende que
planos com estruturas por área de atuação são muito
mais adequados para os objetivos finalísticos das empresas, além da falta de instrumentos modernos que incentivem o aprimoramento e valorize adequadamente o
corpo técnico das empresas, algumas melhorias em relação aos planos anteriores foram suficientes para a migração da grande maioria para os novos planos. Mesmo
recém-implantados, as discussões e avaliações sobre em
que se deve avançar nesses planos já iniciaram na primeira assembleia geral deste ano, com o objetivo de colher proposições para a pauta de reivindicações da campanha salarial que está iniciando.
Em um cenário político, social e econômico bastante
turbulento, é novamente a agricultura que puxa os números da balança comercial e da geração de empregos
para cima, mostrando mais uma vez a importância fundamental desse setor para a nação. Em nosso estado não
é diferente. Cabe ressaltar que, apesar de Santa Catarina
ser reconhecido como um estado industrializado é o setor de carnes que detém o primeiro lugar no ranking das
exportações, o que mostra o dinamismo do estado na
agropecuária amparado na agricultura familiar, que alia
pequenas propriedades e alta tecnologia para que esses
resultados possam ser alcançados. Nesse cenário, é inegável a importância dos engenheiros agrônomos em toda
a cadeia produtiva agrícola para que se possam atingir
tais resultados. Esses aspectos também indicam claramente a necessidade de se fortalecer as instituições que
trabalham com pesquisa, extensão rural e defesa sanitária animal e vegetal, dando condições para o desenvolvimento de todo o setor.
O Seagro, como vem mostrando ao longo de sua história, continua lutando, articulando e buscando alianças
para avançar na valorização e reconhecimento dos engenheiros agrônomos, seja nas instituições públicas, no
setor privado ou nas cooperativas. Sempre mostrando
que esses profissionais são fundamentais em um mundo
que necessita cada vez mais produzir alimentos em maior
quantidade e melhor qualidade, com menor utilização de
recursos naturais e maior cuidado ambiental.
Apresentar para a sociedade a relevância desses aspectos continuará a ser uma das missões do Jornal do
Seagro.
Boa Leitura!

Nota de Pesar

A diretoria do Seagro e os engenheiros agrônomos lamentam o falecimento do engenheiro agrônomo
Luiz Borges Junior, em 7 fevereiro/16, vítima de complicações após
acidente de trânsito, ocorrido em 27
de setembro/15.
Borjão como era conhecido, foi
um dos desbravadores da pomicultura e um dos precursores da maçã no
Brasil e presidente da ABPM –
Associação Brasileira de Produtores
de Maçã. Atuou nas diversas áreas sempre com muita dedicação
para chegar aos resultados que trouxeram grandes conquistas
e benefícios ao setor e a todos que dependem economicamente
dele. Aos familiares e amigos, nossas condolências.
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ARTIGO

O problema não é
falta de riqueza, mas
sua concentração

O

Comitê de Oxford de Combate à Fome (Ofxam, na
sigla em inglês) publicou
em janeiro, um informe
sobre a desigualdade no
mundo (Uma economia a serviço de
1%). Os dados são impressionantes.
Mostram que a distância entre ricos
e pobres vem aumentando no mundo e o 1% mais rico detêm mais riqueza que os 99% restantes.
• Em 2015, somente 62 pessoas
tinham mais riqueza que 3,6 bilhões de pessoas, a metade mais
pobre da humanidade. Em 2010
eram 388 pessoas com tal riqueza;
• A riqueza retida pelas 62 pessoas mais ricas do mundo cresceu
44% em cinco anos, em US$ 542
milhões desde 2010, chegando a U$
1,7 trilhão de dólares;
• No outro extremo, a riqueza
nas mãos de metade mais pobre se
reduziu em mais de um trilhão de
dólares, queda de 41%;
• Desde o início deste século, a
metade mais pobre da população se
apropriou de 1% do incremento da
riqueza mundial total, enquanto
que 50% dessa nova riqueza criada
foi parar no bolso do 1% mais rico;
• A renda média anual dos 10%
mais pobres do mundo, onde se
concentram a fome e a exclusão social, aumentou menos de U$ 3 por
ano em quase um quarto de século.
Segundo o documento, a crescente desigualdade econômica afeta
toda a sociedade, enfraquecendo o
desenvolvimento e a coesão social.
Mas, é a população mais pobre que
sofre as piores consequências da desigualdade. O sistema econômico foi
estruturado para favorecer quem já
dispõe de altos rendimentos, especialmente nesses tempos de financeirização da economia. Exemplo
disso são paraísos fiscais e toda
uma indústria de gestores de grandes patrimônios, que tratam de garantir que essa renda fique ainda
mais concentrada, enriquecendo
ainda mais os seus detentores.

*José Álvaro Cardoso

Mostra também que, enquanto o
salário da maioria dos trabalhadores
em todo o mundo estagnou, os rendimentos dos altos executivos dispararam. É o chamado “fundamentalismo de mercado”, que legitima
a visão de que para haver crescimento econômico é necessário cobrar baixos impostos de empresas e
ricos, o que, segundo essa visão, de
algum modo acabaria por beneficiar
toda a sociedade. Para esse tipo de
perspectiva vale qualquer coisa para
pagar menos impostos: elisão fiscal,
evasão fiscal, sonegação fiscal, etc.
O estudo constata que o setor
financeiro é o que mais tem crescido e gerado milionários no mundo,
nos últimos anos. O Brasil, um campeão da desigualdade (apesar das
melhorias na última década) poderia servir de ilustração para as mazelas de vários setores relatadas.
Todavia, no que se refere às desigualdades, talvez nenhum exemplo
seja tão adequado quanto a caracterização do setor financeiro, principal beneficiário da dívida pública.
No Brasil, enquanto não se resolver o problema da dívida pública,
que transfere recursos fundamentais
da sociedade para um grupo restrito
de privilegiados, não obteremos
verdadeiros avanços na distribuição
de renda. Ao invés de se financiar
serviços públicos essenciais como o
de saúde ou educação, ou investir
no combate à pobreza, bilhões de
reais são destinados a pagar os serviços da dívida, servindo uma minoria parasitária, que não produz nada
de útil para a sociedade. Em 2015
os gastos com a dívida pública alcançaram cerca de R$ 500 bilhões,
valor próximo a 9% do PIB. Isso
equivale a mais de 17 vezes o que
se investe no Bolsa Família,
Programa que tira 50 milhões de
brasileira da fome.

*Economista e supervisor técnico do
Dieese - Depto. Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos em SC

ESPAÇO ABERTO PARA TODOS OS ASSOCIADOS DO SEAGRO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES

Seagro protocola
Carta de Repúdio na Cidasc
Em 16 de dezembro/15, o Seagro protocolou junto à Cidasc, Secretaria da Agricultura e no gabinete do governador Raimundo
Colombo, uma Carta de Repúdio denunciando a desvalorização dos engenheiros agrônomos da Cidasc.
Também veiculou vinhetas na rádio CBN reforçando as denúncias
do Seagro sobre o esvaziamento do efetivo técnico e os riscos da sanidade vegetal e segurança alimentar em SC.
Essas ações tiveram grande repercussão nos órgãos do governo e
na sociedade em geral, segundo os engenheiros agrônomos da Cidasc.

Florianópolis, Fevereiro / Março de 2016

CAMPANHA SALARIAL 2016

Jornal do Seagro - Nº 135

SEAGRO-SC

Assembleias regionais
dão a largada na
Campanha Salarial 2016

AGE realizada em Tubarão, em 23 de fevereiro/16

M

AGE realizada em Blumenau

Uma das prioridades será buscar avançar em melhorias
na carreira dos engenheiros agrônomos
ais de 350 engenheiros agrônomos e médicos veterinários que trabalham na Epagri e Cidasc atenderam a convocação do Seagro e do Simvet e participaram da Assembleia Geral Extraordinária
(AGE), em 22 sessões regionais, dia 23 de feve-

AGE em Concórdia

AGE em Videira

AGE em Rio do Sul

AGE realizada em Lages
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O clima foi de insatisfação com os poucos avanços conseguidos no
novo PCCS - Planos de Carreiras, Cargos e Salários. “Foi importante iniciar essa discussão para estabelecermos aspectos que devemos avançar nos PCCS, bem como possíveis estratégias
para alcançar essas mudanças”, ressalta o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera.

Vídeo repercutiu bem

Devido aos inúmeros engenheiros agrônomos contratados pela Epagri em 2015, o Seagro divulgou
dois vídeos onde o presidente Eduardo Piazera fala sobre a importância e os objetivos de participar da
elaboração da pauta de reivindicações, esclarece como funciona o processo da campanha salarial e a participação da categoria na aprovação da pauta. Segundo os diretores regionais, o vídeo repercutiu bem
nas AGEs. Foi avaliado e elogiado pela forma e conteúdo, contribuindo para otimizar os trabalho.

Campanha Salarial 2016 no Crea-SC,
Cooperativas e Agroindústrias

Em abril, também estão previstas as assembleias regionais com os engenheiros agrônomos que trabalham nas cooperativas, agroindústrias e no Crea-SC para aprovação da pauta de reivindicações da
campanha salarial de 2016. O planejamento e o calendário já estão sendo realizados pela diretoria executiva do Seagro e em breve serão divulgados.

Epagri anuncia novas contratações
O governador Raimundo Colombo
autorizou a contratação de novos pesquisadores, extensionistas, laboratoristas e funcionários de campo para os
quadros da Epagri a partir de março/16.
O anúncio foi feito em 16 de dezembro/15, durante reunião realizada entre
Colombo e o presidente da Epagri, Luiz
Hessmann.
Os novos profissionais serão oriundos do último concurso realizado pela
Epagri em 2013, e que foi prorrogado.
“A decisão do governo se deu em

virtude da necessidade de completar as
equipes da Epagri para pleno desempenho das funções de extensão e pesquisa, após o plano de demissão”, esclarece Hessmann.
O Seagro reconhece o esforço que a
Epagri tem feito, e continua fazendo,
para recompor o quadro de engenheiros
agrônomos na empresa, embora os
mesmos resultados não apareçam na
valorização dos profissionais através do
novo PCCS.

AGE realizada em Chapecó
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AGE em Campos Novos, com Joaçaba

PCCS foi implantado
na Epagri e Cidasc

A diretoria do Seagro já esperava a adesão de quase
100% dos engenheiros agrônomos da Epagri e Cidasc após
o Governo melhorar minimamente a proposta inicial do PCCS
- Planos de Carreiras, Cargos e Salários, criticado em vários
pontos pelo Seagro, tornando-a menos ruim do que o anterior. “O alto índice de adesão não significa que a proposta
era boa ou que atendesse os interesses da categoria.
Significa apenas que entre uma situação ruim e uma melhor,
o bom senso recomendou ‘aderir’, salvo situações muito particulares”, destaca o presidente do Seagro, Eduardo Piazera.
Para ele, é inegável que a luta do Seagro junto com a
categoria, nos últimos cinco anos ou mais, teve resultados.
Foi o Seagro que construiu ano após ano, com muita resistência, enrolação e descumprimentos do Governo, a redação
de cláusulas nos sucessivos Acordos Coletivos de Trabalho
(ACTs), que culminaram com a obrigatoriedade do Governo
em implantar um novo Plano.
“Foi na Justiça que o Seagro obteu ganho de ação de
cumprimento”, lembra Piazera. “Nossa avaliação é de que
avançamos o que foi possível, enfrentando um jogo pesado
do Governo, um cenário econômico desfavorável e até mesmo a contrariedade a um novo plano da parte de outros sindicatos”, conclui o presidente.

Engenheira agrônoma
foi homenageada em Chapecó

A engenheira agrônoma Maria Elisabeth Guedes Díaz recebeu a medalha de Honra ao Mérito “O Desbravador”, na
sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Vereadores
de Chapecó, em 19 de agosto/15.
Elisabeth é pesquisadora na Estação Experimental de
Chapecó desde 1976. Empreendeu esforço e dedicação para
o desenvolvimento de variedades de polinização aberta de
milho, trabalho pioneiro em Santa Catarina e um dos primeiros no Brasil. Os primeiros resultados obtidos transformaram-se no lançamento em 1982 de dois cultivares
de milho: o Empasc 151 - Oeste e o Empasc 152 – Condá.
Adaptados às condições edafoclimáticas de SC, proporcionaram autonomia
aos agricultores de produzir suas próprias sementes.
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Cooperativas promovem
shows de tecnologia
nos dias de campo

SEAGRO-SC

DIAS DE CAMPO

Os eventos são como vitrines do agronegócio e do
cooperativismo de SC e também colocam em evidência o
trabalho dos engenheiros agrônomos e profissionais da área
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Novo piso salarial para os
engenheiros agrônomos

Desde janeiro/16, após o reajuste
do salário mínimo nacional em
11,57%, o piso salarial dos profissionais da agronomia também foi reajustado, conforme estabelece a Lei 4950A/66. Assim, todos os engenheiros
agrônomos regidos pelo regime do CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho)
devem receber o novo SMP (Salário
Mínimo Profissional): R$ 7.920,00 (8,5
x R$ 880,00) para jornada de 8h e R$
5.280,00 (6 salários mínimos para 6h).

50 anos do SMP

P

Eng. Agr. Edson Miguel Telles da Rocha palestrando no CDA - Alfa, em Chapecó

alestras técnicas e centenas de
estandes de empresas buscam
apresentar aos associados e sociedade os mais modernos equipamentos, tecnologias e informações em todas as áreas do setor
agropecuário. São os tradicionais dias
de campo ou campos demonstrativos
promovidos pelas cooperativas e que
atraem centenas de pessoas de diversas
regiões. Com vasta programação, os
eventos são excelentes oportunidades
aos agricultores de adquirir novos conhecimentos que possibilitam o aumento da produtividade e de renda.
O calendário de eventos impõe uma
agenda apertada, principalmente no primeiro trimestre de cada ano. Mas, segundo o coordenador técnico na área de
pastagens/CDA- Alfa 2016, engenheiro
agrônomo Alexandre Rogério Ramos, vários eventos em curto espaço de tempo
não interferem, porque os convites vão
para associados e clientes. Assim, o público acaba sendo limitado e previsível.
Além disso, uma equipe em torno de
150 profissionais, incluindo todos os
engenheiros agrônomos da Cooperalfa,
participam diretamente na organização
dos seus estandes, seja ele no CDA de
Chapecó como em Bela Vista do Toldo.
“O trabalho de todos garantiu que o sucesso do CDA, tanto na quantidade de
visitantes, na qualidade, informações e

na procura por melhores tecnologias capazes de transformar a vida do homem
rural através de um ‘Bom Planejamento’
- tema em 2016 - para alcançarmos ótimos resultados”, diz.
Os campos demonstrativos são considerados vitrine do agronegócio de SC
e, consequentemente, do trabalho dos
engenheiros agrônomos. “Aos expositores, é uma oportunidade única de atingir de forma precisa seus reais clientes,
os produtores rurais. Aos engenheiros
agrônomos, é a maneira de divulgarmos
os resultados obtidos em nossas avaliações de campo, bem como dar segmento ao que será desenvolvido durante todo o ano a campo”, destaca Alexandre.
Já na vitrine tecnológica da 21ª edição do Dia de Campo da Copercampos,
realizado entre 23 a 25 de fevereiro,
produtores e visitantes acompanharam
o trabalho realizado pelo departamento
técnico da Cooperativa e o novo posicionamento em relação à fungicidas utilizados frente a resistência a ferrugem
na soja.
O Seagro reconhece a importância
dos eventos demonstrativos do campo,
porque são como uma importante mola
propulsora do avanço tecnológico do
agronegócio e cooperativismo de SC,
além de colocar em evidência o trabalho
desenvolvido pelos engenheiros agrônomos e demais profissionais da área.

Cerca de duas mil pessoas visitaram o CDC - Campo Demonstrativo da Cooperja, em Jacinto Machado

Em 22 de abril, a conquista histórica do movimento sindical da engenharia, a Lei 4.950-A/1966, que criou
o SMP completa 50 anos.
Graças ao trabalho político, administrativo e jurídico do Seagro, Santa
Catarina é um dos estados com maior
percentual de engenheiros agrônomos

celetistas que recebem o SMP como piso salarial. Na Epagri, Cidasc, bem como na maioria das cooperativas e
agroindústrias, são as ações trabalhistas que o Seagro ajuizou que garantem
o cumprimento do SMP. Infelizmente,
já na sua implantação em 1966, ficou
vetada sua aplicação aos engenheiros
regidos pelo regime estatutário.
O Seagro, a Fisenge e o movimento
sindical da engenharia brasileira vêm
trabalhando incessantemente nas últimas décadas, não apenas para garantir
o cumprimento do piso da categoria e
sua ampliação para todos os profissionais, mas também se contrapondo às
tentativas de derrubada da Lei
4.950/66 no Supremo Tribunal Federal.
Os profissionais empregados pelo
regime celetista que ainda não recebem o SMP devem entrar em contato
com o Seagro para as medidas cabíveis.

Fisenge lança selo de 50 anos do SMP

A Fisenge lançou o selo comemorativo
dos 50 anos do Salário Mínimo Profissional (SMP) no Dia do Engenheiro e da
Engenheira, em 11 de dezembro/15.
Idealizada pelo engenheiro e político,
Rubens Paiva, a lei 4.950-A de 1966 que
instituiu o SMP é de autoria do então deputado e advogado Almino Affonso, resultado de debates entre as entidades de
engenharia.

"O SMP é um dos principais direitos da
categoria, que garante valorização profissional. Ainda há muita resistência no
cumprimento da lei, mas os sindicatos e
a Fisenge seguem firmes nessa luta.
Defender o SMP é defender a engenharia
brasileira", afirmou o presidente da Fede-

ração, engenheiro civil Clovis Nascimento.
O lançamento do selo faz parte de um
ciclo de comemorações da Federação até
abril/16. Ainda estão programados o lançamento de uma cartilha e de um evento
comemorativo no Congresso Nacional.

3ª Agrotec será realizada em Itajaí

Engenheiros agrônomos
da região de Itajaí e Blumenau estão mobilizados nas
tratativas para viabilizar a III
Agrotec - Mostra Catarinense
de Tecnologias para Agricultura de Pequena Escala - prevista para acontecer em setembro, em Itajaí.
O objetivo é apresentar
Equipe da Epagri das regiões de Blumenau e Itajaí em visita ao
ao público as tecnologias esecretário da agricultura para tratar da Agrotec, em 28/01/16
xistentes no mercado para
uma produção de alimentos
agricultores inventores que constroem
mais segura para atender as pequenas es- suas próprias máquinas e equipamentos,
calas de produção.
motivados pela necessidade diária e doSão esperados agricultores e técnicos tados de grande criatividade, fabricando
de todo o estado, além de expositores de suas próprias soluções diante das dificultodo Brasil. “A expectativa é de apresen- dades enfrentadas”, afirma a engenheira
tarmos cerca de 80 estandes com tecno- agrônoma Adriana Padilha, responsável
logias nas mais diversas áreas e muitas na Epagri pela Olericultura no Litoral
possibilidades de negócios. Além de em- Norte Catarinense e também diretora de
presas, vamos disponibilizar espaço para formação profissional do Seagro.
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Reunião do CD debate PCCS da Epagri e Cidasc

CONSELHO DELIBERATIVO

O

Dirigentes da gestão anterior e da nova diretoria na reunião do CD do Seagro, coordenada em conjunto por Vlademir Gazoni e Eduardo Piazera, dias 10 de dezembro/15

Dirigentes da gestão anterior e da nova diretoria participaram da reunião do Conselho Deliberativo em dezembro

Seagro realizou a última reunião
do Conselho Deliberativo (CD) de
2015 com a participação de dirigentes da gestão anterior e da
nova diretoria, coordenada em
conjunto pelo então presidente Vlademir
Gazoni e o presidente eleito, Eduardo
Piazera, dias 10 e 11 de dezembro/15, em
Florianópolis.
Muitos integrantes da nova gestão estão iniciando como dirigentes. Alguns
possuem vários anos de empresa, outros
são recém-contratados, mas todos com
muita garra e determinados a participar
efetivamente das lutas do Seagro em prol
da categoria.
Na reunião, além de avaliar as atividades realizadas em 2015, foi realizado um
amplo debate sobre os PCCS - Planos de
Carreiras, Cargos e Salários da Epagri e
Cidasc, com a participação da assessora
jurídica do Seagro, Sandra Marangoni.

A luta continua

Os dirigentes deliberaram que o
Seagro vai continuar na luta por melho-

“O que me motiva a
atuar no Sindicato é
saber que o Seagro é
uma forma de
representação dos
engenheiros agrônomos
que buscam um mesmo
ideal. Com isso, espero
maior interação e
organização com os
colegas para continuar a
promover a valorização do
profissional e a qualidade
de vida no trabalho”

Engª Agrª Glaura M. Perufo
Diretora Reg. de Canoinhas
UFSM/RS - 2010 / 2 anos na Epagri

rias na carreira buscando inserir propostas
nas pautas de reivindicações, além de veicular mensagens em rádios manifestando
sua insatisfação em vários pontos dos
PCCSs e exigindo melhorias imediatas.
A adesão quase total ao novo PCCS era
esperada, já que o Governo cedeu em alguns pontos até que a nova proposta fosse minimamente melhor que o plano que
estava vigente.
Para a diretoria do Seagro é necessário
avançar mais, buscar oferecer condições
para que os melhores profissionais sintam-se atraídos por trabalhar e permanecer nas empresas. “Precisamos reforçar as
estruturas da Epagri e da Cidasc que são
fundamentais para todo o modelo de desenvolvimento agropecuário catarinense,
cuja parcela do PIB ronda a casa dos 30%.
A luta que travamos nos últimos anos por
uma revisão dos PCCS’s tem como pano de
fundo essa busca. E, se não avançamos
tudo o que planejávamos até agora, vamos continuar na luta”, ressaltou Piazera.
Na noite do dia 10, todos participaram
da cerimônia de posse e confraternização.

“Me motiva atuar no
Sindicato devido a
importância que o
Seagro tem perante a
garantia dos direitos e
pelo fortalecimento da
categoria. Penso que é
muito importante que
cada profissional
participe e contribua,
pois disso depende o
futuro de nossas
garantias de trabalho e
valorização profissional”

Eng. Agr. Maykol Ouriques
Diretor Regional de Joaçaba
UFSC-2004 / 3 anos na Epagri

“Concluí que é hora de
colaborar mais diretamente
com a nossa categoria,
principalmente nas questões
de gênero e ampliando a
participação das mulheres nas
tomadas de decisões. Minha
expectativa é que teremos
assuntos de grande relevância
(defesa das atribuições,
valorização profissional,
melhorias no PCCS) a serem
tratados e definidos, visando o
fortalecimento e
reconhecimento profissional”
Engª Agrª Danielle Danielewski
Dirª Secretária Reg. de Blumenau
UEPG-1996 /12 anos na Epagri

Assembleia aprova prestação de contas
de 2015 e proposta orçamentária 2016
Dentro da programação da reunião do Conselho Deliberativo, em 10 de dezembro, o Seagro realizou Assembleia Geral Ordinária onde foram analisados e
aprovados por unanimidade a prestação de contas e o balanço financeiro e patrimonial referente ao período de 2015, apresentados pela diretoria executiva,
conselho fiscal e assessoria contábil do Sindicato.
Na ocasião, foram aprovados o Plano Anual de Trabalho e a Proposta
Orçamentária para 2016, prevendo receitas e despesas. Também foram apresentadas algumas alterações na estrutura do Seagro, visando enfrentar a queda
na arrecadação resultado da aposentadoria de quase 200 associados, que saíram
no Plano de Demissão Incentivada da Epagri.
Para a diretoria do Seagro, transparência e divulgação nas ações são fundamentais para garantir uma boa gestão e manter a confiança dos associados.

“Resolvi aceitar o convite para
integrar o Seagro devido ao
cenário de mudanças na
Empresa, tanto pelo Plano de
Demissão Incentivada e o novo
Plano de Carreiras, Cargos e
Salários, como as mudanças
sinalizadas pelo Governo.
Acredito que é fundamental o
engajamento dos novos
funcionários no nosso
Sindicato, para que a Cidasc
tenha maior representatividade e
assim possamos discutir as
diretrizes da nossa categoria”
Eng. Agr. Vinícius Porto
Diretor Regional Adj. de Lages
Udesc-2001 / 13 anos na Cidasc

"Fui incentivado por colegas a
participar no Seagro. No início
fiquei indeciso devido a grande
carga de trabalho que já possuo.
Mas, refleti e percebi que é
necessário fazer um esforço
extra e participar da linha de
frente ao invés de simplesmente
criticar. Acredito que o papel do
Sindicado, além de lutar pela
nossa categoria, é lutar pelo
fortalecimento das nossas
empresas tomando-as cada vez
mais respeitadas e necessárias a
sociedade”
Eng. Agr. João Paulo D. Reck
Diretor Reg. Adjunto de Tubarão
UFRGS-2006 / 9 anos na Epagri

“O ingresso no Seagro na
gestão 2015/2018,
na chapa liderada pelo
presidente Eduardo
Medeiros Piazera,
permitirá uma experiência
singular como
profissional da Agronomia,
de modo a entender como
se processam as lutas
sindicais e o fundamental
papel do Sindicato na
valorização e
democratização
profissional”

Eng. Agr. Alexandre Menezes N
Diretor Secretário Reg. de Videira
Ufersa - 2007 / 2 anos de Epagri
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Clima de união e comprometimento
marcou a posse da nova diretoria do Seagro

A nova diretoria do Sindicato para a gestão 2015-2018, alia experiência, renovação e a maior presença feminina proporcional em toda a história do Seagro

A

Solenidade reuniu dirigentes das diretorias anterior e eleita do Sindicato e lideranças convidadas

nova diretoria do Seagro tomou posse em 10 de dezembro/15, em clima de renovação, união e comprometimento. Profissionais da anterior e
atual gestão, lideranças e convidados,
prestigiaram a solenidade de posse da
diretoria executiva, conselho fiscal, das
22 diretorias regionais e representantes
junto a Fisenge para a gestão
2015/2018.
Além do presidente do Seagro, Vlademir Gazoni e do presidente eleito Eduardo Piazera, a mesa de abertura contou com a presença do presidente da
Fetaesc, Walter Dresch; dos presidentes
da Feagro-SC, Raul Zucatto; da Fisenge,
engenheiro Clóvis Nascimento; do deputado estadual engenheiro agrônomo
José Milton Scheffer (PP), representando
a Assembleia Legislativa de SC; da diretora do Coletivo da Mulheres da Fisenge,
engenheira Simone Baia Gomes; do secretário adjunto da Secretaria da Agricultura e Pesca, engenheiro agrônomo
Aírton Spies; do diretor financeiro do
Crea-SC, engenheiro Carlos Nakazima, do
presidente da Epagri, médico veterinário
Luiz Hessmann; e do diretor de planejamento da Cidasc, engenheiro agrônomo
Alvorí Cantú.
Também prestigiaram esse importante momento, representantes de outras
entidades, como o diretor da Caixa Mútua de SC Luiz Carlos Coelho, presidente
licenciado da Uneagro, Leonel Ferreira
Júnior, do deputado federal engenheiro
agrônomo Valdir Colatto (PMDB), do
presidente do Senge-SC, Fábio Ritzmann,
do presidente do Senge-PR Carlos Bittencourt, além de dirigentes do Senge-

BA, Senge-ES e Senge-MG, entre outras
lideranças.

Despedidas

Gazoni agradeceu a colaboração dos
companheiros de gestão, autoridades
presentes, colaboradores e familiares, e
fez um breve balanço da gestão. Destacou as negociações salariais como das
mais intensas dos últimos anos e da iniciativa positiva que foi a realização das
assembleias macrorregionais. Falou sobre a defasagem de pessoal na Cidasc,
sobre as comemorações dos 30 anos do
Seagro, entre outros temas.
Gazoni também ressaltou a confiança
no presidente eleito e na nova diretoria
para a gestão que inicia, da qual faz parte como integrante do Conselho Fiscal.

Renovação
No discurso de posse, o presidente
eleito, Eduardo Piazera, agradeceu aos
componentes da chapa “Avançar com
Independência” que aceitaram dividir
essa importante empreitada. Também
saudou os colegas que estão deixando a
diretoria agradecendo pelo trabalho realizado em prol do Sindicato.
“É certo que o Seagro continuará fazendo o seu papel de alertar, cobrar por
melhorias salariais e melhores condições
de trabalho para a categoria, buscando
não só o fortalecimento das empresas,
mas também trabalhando firmemente
para avançar nas negociações junto ao
setor cooperativista, agroindustrial, bem
como nas empresas e setores que empre-

gam engenheiros agrônomos”, destacou
Piazera complementando: “Buscar incansavelmente o respeito ao Salário
Mínimo Profissional é uma das principais
bandeiras”.
Piazera também reconheceu que poderá encontrar obstáculos e dificuldades
pelo caminho. “Mas, renovo o compromisso de dedicar meu tempo, minha
atenção e minha energia para um desempenho digno e produtivo no cargo
para o qual fui eleito, buscando sempre
o caminho do diálogo e da transparência, sem fugir à responsabilidade de tomar decisões duras quando necessário”,

Mérito Sindical

Na solenidade, foi descerrado o quadro
da foto de Vlademir Gazoni, que vai fazer
parte da galeria dos ex-presidentes na
sede do Seagro. O presidente eleito,
Eduardo Piazera, entregou ao Gazoni
a placa de Mérito Sindical, uma
homenagem pelos 32 anos de
dedicação e comprometimento
com a categoria agronômica.

conclui o presidente eleito.
A chapa “Avançar com Independência” foi eleita em 9 de novembro/15,
com 92% dos votos.
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60 anos de extensão
rural e 40 de pesquisa
são celebrados em SC

EXTENSÃO RURAL

E

SEAGRO-SC

Eventos, homenagens e lançamento de livros celebram os
60 anos de extensão rural e 40 de pesquisa agropecuária

m 29 de fevereiro, agricultores,
autoridades, lideranças e representantes de entidades agrícolas, funcionários e ex-funcionários da Epagri e das antecessoras
celebraram as seis décadas de extensão
rural e pesqueira em Santa Catarina, serviço responsável por inúmeras conquistas do setor produtivo catarinense.
Cada escritório municipal da Epagri
realizou um encontro onde foi apresentado um vídeo relatando a história da
extensão rural no Estado e breve histórico da atuação local. Foram proporcionados depoimentos emocionantes que
resgataram a história local da extensão
rural.
A Epagri conta atualmente com 639
extensionistas rurais, sociais e pesquisadores. Além destes, boa parte dos
1654 funcionários da Empresa também
contribuem para a atividade, exercendo
funções administrativas ou operacionais.
A Empresa é uma referência nacional e
até internacional em extensão e pesquisa rural.
Graças à força do trabalho da extensão rural e pesqueira e da pesquisa agropecuária, Santa Catarina é hoje exemplo

de desenvolvimento de rural, sendo o
quinto produtor de alimentos do Brasil,
apesar de ocupar apenas 1,13% do território nacional. O Estado é líder nacional na produção de cebola, maçã, suíno
e moluscos; segundo maior produtor de
arroz e frango do país e também tem a
segunda maior produtividade de banana.
A produção de leite segue uma trajetória
de crescimento constante, aumentando
a taxas bem superiores as mundial e brasileira. Grande parte desse resultado deve-se ao trabalho de extensão rural e
pesqueira e da pesquisa agropecuária
desenvolvidos nos últimos 60 anos.
A diretoria do Seagro, neste momento em que comemoramos os 60 anos da
extensão rural e os 40 anos da pesquisa
agropecuária realizadas pela Epagri e
suas precursoras, reconhece o grandioso
trabalho realizado por essas instituições.
“É importante frisar que os resultados
obtidos pela extensão e pesquisa se devem a dedicação, profissionalismo e capacidade das pessoas envolvidas, sejam
extensionistas, administrativos ou de
apoio, agricultores e suas representações, o que resultou nos dados produti-

C

Cada escritório municipal da Epagri realizou um encontro
onde apresentou vídeo e palestras para confraternizar

Lançamentos de livros fazem
parte das comemorações

vos, econômicos e sociais com sustentabilidade ambiental obtidos no estado”,
destaca o vice-presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Léo Kroth.
A história da extensão remonta ao
ano de 1956, quando foi instalado em
Santa Catarina o primeiro Escritório
Técnico de Agricultura (ETA-17), decorrente de um acordo entre os governos do
Brasil e dos Estados Unidos. A diretoria
do órgão foi assumida pelo engenheiro
agrônomo Glauco Olinger, pioneiro da
atividade no território catarinense.
Assim, a data de 29 de fevereiro tornouse um marco para o início das atividades
de extensão no território catarinense.

Homenagem da Alesc

Em 7 de março, a Assembleia Legislativa de SC (Alesc) realiza sessão solene
na Epagri para comemorar os 60 anos de
extensão rural e pesqueira e os 40 anos
de pesquisa agropecuária. A sessão so-

lene foi proposta pelo deputado estadual
José Milton Scheffer (PP), engenheiro
agrônomo licenciado da Epagri. Na solenidade, a Alesc também vai homenagear
a Embrapa, MDA e Mapa, instituições
que colaboraram para o desenvolvimento da pesquisa e da extensão rural em
SC.

Lançamentos de livros

Durante a sessão solene, será lançado o livro “Fragmentos da Extensão Rural
e Pesqueira em Santa Catarina –
1956/2016”, organizado pelo extensionista rural e engenheiro agrônomo Léo
Teobaldo Kroth e pela assistente social
Rose Mary Gerber; e o livro “Epagri – 40
anos de Pesquisa Agropecuária em Santa
Catarina”, que mostra como e por que a
Epagri tornou-se referência em tecnologia para agricultores e pescadores.

Seminário superou as expectativas de participação e debates

Membros da equipe técnica: Diógenes Y Castro, Walter Dresch,
Vlademir Gazoni, Raul Zucatto, Eduardo Piazera e Jorge Dotti Cesa

erca de 400 profissionais
do setor agrícola participaram do SED-Rural SC Seminário Estadual de Desenvolvimento Rural, realizado na sede da Fetaesc, em São
José, de 25 a 27 de novembro/15.
A abertura contou com a presença de representantes de diversos órgãos governamentais, de entidades,
profissionais e lideranças de todas as
regiões do estado. O presidente da
Fetaesc, Walter Dresch, homenageou
o secretário da Agricultura e da
Pesca, Moacir Sopelsa, e o presidente
da Feagro-SC, engenheiro agrônomo
Raul Zucatto, coordenador técnico
do evento. Ambos receberam como
reconhecimento uma obra de arte do
escultor Sérgio Canale.
Com o tema central “Perspectivas
e Desafios” foram realizados palestras e debates sobre os desafios para
a agricultura familiar, a atuação dos
profissionais e das instituições ligadas à produção de alimentos e a sustentabilidade, em torno de quatro ei-

xos: abastecimento, rastreabilidade
e segurança alimentar; conservação
de solos e a importância da assistência técnica para a agricultura familiar; recursos hídricos e a importância da água e do saneamento; e sobre a estrutura fundiária, ambiental
e a legislação sobre esses eixos.
O presidente da Fetaesc defendeu
o pagamento aos agricultores por
serviços ambientais, assunto tratado
na parte sobre questões legislativas.
Dresch alertou sobre a importância
do destino do lodo no meio rural,
hoje tratado como lixo. “O lodo pode
virar nutriente para o solo, para melhorar pastagens e para o reflorestamento, por exemplo. Precisamos
transformar o lodo em renda para os
agricultores”, enfatizou. Dreshc também propôs uma urgente revisão do
atual sistema integrado de produção,
"que precisa ter maior equilíbrio,
com uma valorização maior das necessidades dos agricultores, sob o
risco de agravar problemas sociais,
econômicos e ambientais”.

O Seagro e Feagro-SC participaram da comissão técnica do SEDRural. Para o presidente do Seagro,
engenheiro agrônomo Eduardo
Piazera, além da relevância técnica
do evento, foi muito importante participar como parceiros da Fetaesc.
“Um dos pontos de destaque foi o
estreitamento e troca de ideias entre
entidades do setor técnico com o setor produtivo, representado pelos
Sindicatos de Trabalhadores Rurais e
a Fetaesc”, ressalta Piazera.
Raul Zucatto afirmou que todos
os objetivos do evento foram atingidos plenamente, com diversidade de
participantes em eixos muito importantes. “Os pontos altos foram a assistência técnica para a agricultura
familiar e o uso do manejo adequado
do solo porque representam a continuidade da atividade agrícola”, destacou o coordenador do evento.
Veja o conteúdo das palestras,
apresentações, vídeos e fotos no
www.sedrural.com/
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Conselheiros do Seagro
tomam posse no Crea-SC

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA

SEAGRO-SC

O

Os engenheiros agrônomos Jorge Dotti Cesa e
Adriana Padilha foram reeleitos em 13 de janeiro

diretor de comunicação e imprensa, Jorge
Dotti Cesa, e a diretora de Formação
Sindical e Aperfeiçoamento Profissional, Adriana
Padilha, tomaram posse como
conselheiros representantes do
Seagro, titular e suplente respectivamente, junto a Câmara
Especializada de Agronomia
(Ceagro) e plenário do Crea-SC,
em 18 de janeiro.
Segundo Jorge Dotti, o foco será na valorização da categoria. “Nosso olhar recai na vigilância e fiscalização preventiva da profissão, seremos balizados pela ética e visão profissional, analisando processos
frente à legislação e preservando o bem estar da sociedade catarinense”.
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Seagro possui quatro vagas na
Câmara Especializada de Agronomia

Atualmente são oito, os profissionais que representam os interesses do Seagro e dos engenheiros
agrônomos na Câmara Especializada
de Agronomia e no Plenário do
Crea-SC. Todos foram escolhidos
através de eleições diretas, o que
prestigia as lideranças, democratiza
a escolha e compromete os eleitos.
As vagas ocupadas pelos conselheiros titulares e suplentes Gilson
Gallotti e Adinan Galina; Fernando
Driessen e Celso Wassmansdorf; e
Eduardo Piazera e Matheus Fraga
vencem em dezembro/16. Todos podem concorrer a reeleição segundo
normas do Confea. Já, Jorge Dotti
Cesa e Adriana Padilha iniciam mandato de três anos.

TITULARES

Gallotti

Piazera

Fernando

Jorge Dotti

Adinan

Matheus

Celso

Adriana

SUPLENTES

Composição da Câmara de Agronomia - 2016

Presidente do Crea-SC, Carlos A. Kita Xavier e os conselheiros
eleitos Adriana Padilha (suplente) e Jorge Dotti Cesa (titular)

Confea reconsiderou decisão e concedeu
a vaga de conselheiro ao Seagro

Após a reunião plenária do Crea-SC de
13 de novembro/15, quando o Confea decidiu retirar a vaga ocupada na Ceagro pelos conselheiros Jorge Dotti e Adriana,
cujos mandatos venciam em 31 de dezembro/15, o Seagro se posicionou firmemente contrário e solicitou ao Crea-SC para que intervisse junto ao Confea no sentido de reconsiderar a decisão. Somente
em 18 de dezembro, o Seagro foi informado que obteve o direito de renovar a
vaga.
Começava a corrida contra o tempo
para o pleito, já que pela Resolução do
Confea nº 1019/06, a indicação dos no-

vos conselheiros deveria ser feita até 18
de janeiro/16, sob pena de ter a vaga bloqueada por um ano. Devido ao prazo restrito, o Seagro deflagrou processo eleitoral com um calendário adaptado e votação apenas na sede do Sindicato.
“Não havia tempo hábil para o processo tradicional. Assim, entre perder a vaga
ou ter mais uma liderança junto ao CreaSC, a diretoria executiva decidiu sacrificar
o processo tradicional que proporciona
maior participação” , explica Piazera.
Com apenas uma chapa inscrita, Jorge
Dotti e Adriana foram reeleitos em 13 de
janeiro/16, com mandato de três anos.

Professores da UFSC tomam
posse como conselheiros no Crea
Os engenheiros agrônomos Fernando Bauer (titular) e Alexandre Lenzi
(suplente) tomaram posse como conselheiros representantes da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) na Câmara Especializada de Agronomia (Ceagro), em 11 de fevereiro/16, no gabinete da presidência do Crea-SC.
O presidente do Crea-SC, Carlos Kita
Xavier destacou a importância da reaproximação com a UFSC como maior e
mais importante instituição de ensino
superior do estado e do investimento
em ações e projetos em prol dos profissionais, estudantes e da sociedade.

O presidente e o vice-presidente do
Seagro, engenheiros agrônomos Eduardo Piazera e Léo Teobaldo Kroth, respectivamente, prestigiaram a posse dos
conselheiros.
A posse contou também com a presença do reitor da UFSC, advogado Luiz
Carlos Cancellier de Olivo; da vice-reitora Alacoque Lorenzini Erdmann; do
diretor do Centro de Ciências Agrárias
(CCA), zootecnista José Carlos Fiadi
Padilha; do superintendente do Instituto Mapa, engenheiro agrônomo Jacir
Massi; além de assessores, diretores e
conselheiros do Crea-SC.

A Ceagro - Câmara Especializada de Agronomia é
uma das oito modalidades que compõem a Câmara
Especializada do Crea-SC. Atualmente é composta
por 15 conselheiros titulares e respectivos suplentes. O conselheiro da Aeagro, Ivan Baldissera (foto)
foi eleito coordenador e o conselheiro da Agrocon,
Valdir Silveira Ávila, coordenador adjunto.

Ceagro - Câmara Especializada de Agronomia
ENTIDADE

TITULAR

SUPLENTE

Assea/São Joaquim
Agroec/Extremo Oeste
Aeajo/Joaçaba
Aeagro/Chapecó
Adeac/Caçador
Agrocon/Concórdia
SEAGRO
SEAGRO
SEAGRO
SEAGRO
Unochapecó
Udesc
Unoesc
Unisul
UFSC

João Batista Flores Filho
Alessandra Kieling
Edélcio Paulo Bonato
Ivan Tadeu Baldissera
Evandro José Martins
Valdir Silveira Ávila
Eduardo Medeiros Piazera
Gilson José M. Gallotti
Fernando César G. Driessen
Jorge Dotti Cesa
Lucilene de Abreu
Olívio José Soccol
Marciele Maccari
Silvio Tiago Cabral
Fernando Bauer

Rafael Kienen Camargo
Simone Bianchini
Marcelo Mantovani
Adriano Giuriatti
Siegfried Mueller
Vitor Luiz Michelon
Matheus Mazon Fraga
Adinan Galina
Celso Eduardo Wassmansdorf
Adriana Andréa Padilha
Gelso Machioro
Mário Nestor Ulmann
Gilberto Luiz Curti
Celso L. de Albuquerque Jr
Alexandre Lenzi

Valorizar - Fiscalizar
Denunciar
Faça sua ART junto ao Crea-SC
e indique o SEAGRO-SC - nº 21
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FEAGRO-SC - FEDERAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SC

Feagro-SC reúne seu Conselho Deliberativo

E

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

II Fórum Estadual de
Lideranças da Agronomia
A diretoria da Feagro-SC já começou a preparar o II Fórum Estadual de Lideranças da
Agronomia Catarinense, previsto para ser realizado em julho/16. A Aeagro - Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Oeste de Santa
Catarina, com sede em Chapecó, se candidatou
para sediar o Fórum e o Conselho Deliberativo da
Feagro-SC, de 24 de novembro/15, aprovou por
unanimidade.
O evento será realizado em parceria com as
associações regionais filiadas, o Seagro,
Uneagro, Crea-SC, coordenações dos cursos de
Agronomia, centros acadêmicos e a Câmara
Especializada de Agronomia do Crea-SC (Ceagro).
O Fórum visa trocar experiências, discutir e
estabelecer estratégias de atuação integrada em
temas de interesse dos engenheiros agrônomos,
da representação da categoria, das atribuições e
fiscalização do exercício profissional, qualidade
do ensino, entre outros.
Durante o Fórum também terá início os debates para organizar, programar e realizar em
2017 o 9º CEEA - Congresso Estadual de
Engenheiros Agrônomos, realizado a cada três
anos.
A diretoria da Feagro-SC tem certeza que o
evento vai fortalecer a representatividade, a unidade e a valorização dos engenheiros agrônomos.

Reunião será realizada em Concórdia, dias 10 e 11 de março

m 10 e 11 de março/16, o
Conselho Deliberativo (CD)
da Feagro-SC estará reunido
em Concordia para analisar,
debater, deliberar e encaminhar importantes decisões de interesse da Federação, das associações
filiadas e dos engenheiros agrônomos. Entre os assuntos da pauta,
destacamos:
• Apresentação e aprovação do
relatório das principais atividades
realizadas em 2015;
• Apresentação e aprovação do

balanço geral, financeiro e patrimonial de 2015, com parecer do conselho fiscal da Feagro-SC;
• Programar o II Fórum Estadual
de Lideranças da Agronomia
Catarinense, previsto para realizar
em Chapecó;
• Encaminhamentos iniciais para realizar em 2017 o 9º CEEA Congresso Estadual de Engenheiros
Agrônomos;
• Eleger até três regiões para
centrar esforços em 2016 visando
transformar seus núcleos em

Associações regionais e, consequentemente, sua filiação na Feagro-SC,
como as regiões de Lages, Tubarão
e uma no Vale do Itajaí (Rio do Sul,
Blumenau ou Itajaí);
• Definir até seis prioridades para 2016, conforme a proposta do
plano de metas aprovado pelo CD de
novembro/15;
As diretorias da Feagro-SC e da
Agrocon/Concórdia aguardam a presença de todos os presidentes das
associações filiadas e dirigentes da
Federação.

Nova diretoria da Confaeab toma posse

Em 9 de dezembro, no plenário do
Confea em Brasília, foi eleita a nova diretoria executiva e do conselho fiscal da
Confaeab - Confederação dos Engenheiros
Agrônomos do Brasil, para o triênio 2016-

2018. O engenheiro agrônomo Ângelo
Petto Neto foi reeleito presidente.
O presidente da Feagro-SC, engenheiro
agrônomo Raul Zucatto foi eleito primeiro
secretário. “Foi uma ato democrático e rep-

resentativo da organização confederativa
dos engenheiros agrônomos brasileiros”,
destaca Zucatto. A Feagro-SC é uma das
27 entidades estaduais que fazem parte da
Confaeab.

UNEAGRO - COOPERATIVA DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

Uneagro tem
faturamento de mais de
R$ 4 milhões em 2015

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

pesar do cenário de crise dos últimos anos, a Uneagro
seguiu o seu planejamento estratégico em ações diretas
no mercado de serviços profissionais, com novos contratos, convênios e parcerias. Com isso, aumentou sua carteira de clientes, diversificou as receitas, reajustou valores e alcançou a receita anual de mais de R$ 4 milhões em 2015.
“Esse resultado somente foi possível com o esforço de todos,
principalmente de nossos cooperados que confiam e acreditam na
Cooperativa para representa-los em busca da melhoria contínua,
na prestação de serviços e satisfação de nossos clientes, parceiros
e sociedade”, ressalta o presidente da Uneagro, Leonel Ferreira
Júnior.

Unidade de Gestão Cooperativa

A Uneagro possui em sua estrutura organizacional a Unidade
de Gestão Cooperativa (UGC) que está sob a responsabilidade da
diretora financeira, engenheira agrônoma Juniele Pivetta Sureck.
A UGT dá suporte a toda estrutura da gestão e coordenação
do planejamento estratégico e desenvolvimento das atividades.

Eleições gerais
na Uneagro
Em 31 de março/16, os cooperados da
Uneagro vão eleger o novo Conselho de
Administração e Conselho Fiscal para a gestão
2016-2020, na Assembleia Geral Ordinária
(AGO) em Chapecó. Também será apresentada
a prestação de contas para aprovação.
O processo eleitoral teve início em 16 de
fevereiro, na reunião da comissão eleitoral
formada pelos engenheiros agrônomos Raul
Zucatto, presidente da Feagro-SC; Jorge Dotti
Cesa, diretor de comunicação e imprensa do
Seagro; e Luiz Álvaro Simon, cooperado da
Uneagro do Núcleo de Chapecó.
A decisão de realizar a assembleia em
Chapecó foi aprovada pelo Conselho de
Administração, cumprindo o compromisso de
aproximar a gestão dos cooperados em todo
o estado. Essa será a terceira AGO realizada
em sistema de rodizio, após Lages e em
Tubarão.

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

Convênios com Bancos
A Uneagro continua os trabalhos para prestação de serviços profissionais através dos convênios firmados com Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil com objetos de fiscalização de
contratos, vistorias e laudos profissionais. Com as
exigências no aumento do controle referente à
fiscalização, a expectativa é que aumente a quantidade de trabalhos gradativamente, tornando-se
uma alternativa de prestação de serviço ainda
mais rentável de trabalho aos cooperados.

Unidade de Coordenação
Profissional e Gestão de Projetos

Com a manutenção de um profissional exclusivamente para proporcionar apoio técnico profissional aos cooperados e clientes, a Uneagro está atendendo as demandas de contratos, convênios, parcerias, além de capacitações, assessoria
e orientação profissional. A coordenadora da UCPGP, engenheira agrônoma Tatiani Alano Modolon,
ressalta que as demandas são constantes na execução, tendo como grande desafio realizar as
ações planejadas e reprogramadas visando melhorias.
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Seagro e Feagro prestigiam
posse da nova diretoria da Fetaesc

SEAGRO-SC

José Walter Dresch assume seu segundo mandato

Eng. Civ. Seg. Trab. Luiz Abner Bezerra (2º Tesoureiro), Engª. Civ. Sanit. Amb. Roberta Maas dos Anjos
(1ª Tesoureira), Eng. Agr. Jorge Dotti Cesa (1º Vice-Presidente), Eng. Civil e Seg. Trab. Carlos Kita Xavier
(Presidente), Eng. Eletric. Celso T, Leal (2º Vice-presidente), Eng. Ind. Metal. Luiz Carlos Ferraro,
(1º Secretário), Eng. Agr. Evandro J. Martins (2º Secretário), Eng. Civ. Eduardo Aragão da Silva (3º Secretário)

Eleita nova diretoria do Crea-SC

E

Diretor do Seagro é o 1º vice-presidente do Conselho

m 29 de janeiro, o Crea-SC realizou sua primeira reunião plenária
quando foi eleita a nova diretoria
para 2016. O diretor de comunicação e imprensa e conselheiro
do Seagro, engenheiro agrônomo Jorge
Dotti Cesa, foi eleito vice-presidente do
Crea-SC. O conselheiro da Adeac/Caçador,
engenheiro agrônomo Evandro Martins foi
eleito 2º secretário.
Para o presidente do Seagro, engenheiro agrônomo Eduardo Piazera, a indi-

cação mostrou que, dentro de ampla articulação de lideranças da Ceagro, a maioria dos dirigentes das associações regionais e lideranças da Agronomia trabalhou
para que o nome de Jorge Dotti fosse indicado.
“Isso é muito importante, tanto para
o Seagro como para o Crea-SC, devido a
liderança, experiência e comprometimento do colega Jorge Dotti. O Seagro está
bem representado”, ressalta Piazera.

Nova diretoria define planejamento de 2016
Na reunião da nova diretoria do CreaSC, em 29 de janeiro, foi deliberado sobre
o planejamento, ações e projetos do
Conselho para 2016.
Também foram debatidas as responsabilidades e competências dos diretores
em relação aos cargos assumidos, conforme consta no regimento interno. Por
exemplo, o 1º vice-presidente é responsável por coordenar o funcionamento das
câmaras especializadas, os trabalhos da
fiscalização e a reunião de coordenadores

10º Seminário de
Conselheiros e Cder
O Crea-SC realizou o 10º Seminário
Estadual de Conselheiros (SEC), de 27
a 29 de janeiro/16. O evento foi destinado à capacitação e integração dos
novos conselheiros com as atividades
desempenhadas nas câmaras especializadas e no plenário do Conselho.
Paralelo ao seminário foi realizada
a reunião de coordenadores do Colégio
Estadual de Entidades Regionais (Cder/
SC). O Cder-SC é um órgão consultivo
da diretoria do Crea-SC, que reúne as
entidades de classe registradas no
Confea/Crea.
A nova diretoria do Cder-SC - gestão 2016/2018 - tomou posse em 20
de janeiro/16. Na coordenação geral,
o presidente da Areavid/Videira, engenheiro agrimensor Valdir Pedro

Presidente da Feagro-SC, Raul Zucatto, Presidente da Fetaesc,
José Walter Dresch, e o vice-presidente do Seagro, Léo Teobaldo Kroth

O vice-presidente Léo Teobaldo Kroth
representou o Seagro na solenidade de
posse da nova diretoria da Fetaesc, em
29 de janeiro/16. A eleição foi realizada
em 3 de dezembro/15 para o mandado
entre 2016 e 2020.
José Walter Dresch assumiu seu segundo mandato a frente da Fetaesc na
presença de dirigentes sindicais do
Sistema Contag/Fetaesc, que no estado
catarinense reúne 201 sindicatos filiados e autoridades políticas e representativase autoridades, entre elas o secretário da Agricultura, Moacir Sopelsa.
Em seu discurso, Dresch destacou
que a entidade sindical existe para fortalecer e ajudar na luta dos trabalhadores rurais: “A Federação tem uma história construída ao longo de sua existência. Para as famílias do meio rural o sin-

dicalismo tem contribuído muito na
busca de políticas públicas e na garantia
de direitos conquistados pela agricultura familiar”.
Segundo Léo, a Fetaesc vem desenvolvendo um excelente trabalho pela
agricultura catarinense, cumprindo de
fato seu papel sindical de representação
dos trabalhadores e pequenos produtores rurais. O presidente da Feagro-SC,
Raul Zucatto, também prestigiou a solenidade, fortalecendo cada vez mais a
parceria entre o setor produtivo e os engenheiros agrônomos.
O Seagro e a Feagro-SC parabenizam
o presidente José Walter Dresch e demais dirigentes empossados, desejando
sucesso nesta importante missão.
Foto: Fernando Willadino

de câmaras especializadas. Já o 2º vicepresidente é indicado para supervisionar
os trabalhos das comissões permanentes
e especiais.

Eng. Agr. Glauco Olinger recebe homenagem das mãos de Glauco Côrte, Pres. da Fiesc

Eng. Agr. Glauco Olinger tem sua
trajetória contada pela Fiesc

Engs. Jorge Dotti Cesa e Valdir Schneider

Schneider, e como coordenador da
Macrorregional de Florianópolis, o diretor de comunicação e imprensa do
Seagro, engenheiro agrônomo Jorge
Dotti Cesa.

A nova edição do programa Histórias da Indústria, da Federação das
Indústrias de Santa Catarina (Fiesc),
conta a trajetória do engenheiro agrônomo Glauco Olinger, fundador da
Acaresc (atual Epagri). O catarinense
teve papel decisivo na mecanização da
agricultura e implementou o serviço de
extensão rural no Estado.
O ex-secretário da Agricultura é
uma das mais importantes referências
da área. Com a implantação da exten-

são rural em Santa Catarina, a agroindústria prosperou, passou a importar
reprodutores suínos da Europa e dos
Estados Unidos.
Aos 93 anos, Olinger continua trabalhando. Ele está finalizando seu 13º
livro, que será lançado em março/16 e
contará um pouco da sua história.
O audiovisual foi lançado na reunião de diretoria da Fiesc, em 29 de
janeiro/16.
Assista
no
site
www.fiesc.com.br/
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Caso dos orgânicos reforça preocupação
do Seagro sobre a fiscalização em SC

SEGURANÇA ALIMENTAR

S

SEAGRO-SC

A partir deste ano, a Cidasc terá
apenas 28 engenheiros agrônomos para
atender 295 municípios catarinenses

A mulher cada vez mais
conquistando seu espaço
com competência e
profissionalismo!

Falta estrutura de fiscalização

Parabéns
Engenheiras Agrônomas!

Esse quadro de esvaziamento do serviço de defesa
agropecuária na área vegetal representará um grande
entrave à comercialização para outros estados e países,
em função da Convenção Internacional de Proteção de
Vegetais, outros acordos sanitários e legislações de estados brasileiros.
Diante disso, a Associação Regional dos Engenhei-

- Código nº 21 -

21

8 de março

Dia Internacional
da Mulher
Reintegrado ao Serviço Postal em

Fortaleça nossa representação
Indique o SEAGRO-SC

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

FAÇA SUA ART

A Associação alerta também que, com esse reduzido
número de profissionais, não será mais possível realizar
as atividades rotineiras da defesa vegetal, de prospecção e monitoramento de pragas, a fiscalização da qualidade dos insumos utilizados na agricultura, a rastrea-

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

O Seagro repudiou as fraudes denunciadas e destacou uma reivindicação pleiteada há muito tempo junto
ao Governo, alertando sobre sanidade e segurança alimentar sobre os meios do desmonte do sistema de fiscalização e consequentes prejuízos para a sanidade e
segurança alimentar, recorrente em órgãos como Cidasc
e Mapa, bem como da falta de efetivo na fiscalização
e defesa agropecuária, demonstrando a fragilidade dos
órgãos e do sistema que deveriam fiscalizar e assim
proteger a sociedade. “É lamentável que a ação de má
fé e ganância do lucro fácil coloque em xeque um trabalho desenvolvido por profissionais no estado”, destaca o diretor de comunicação e imprensa, engenheiro
agrônomo Jorge Dotti Cesa.
Ele complementa: “É importante ressaltar a absoluta necessidade de reestruturar a Cidasc, que desenvolve o fundamental serviço de defesa sanitária agropecuária, sem a qual o estado pode vir a sofrer um real
colapso na sanidade animal e vegetal de Santa Catarina, que são referências no país”, ressalta Jorge
Dotti.

nheiros agrônomos se desliguem da Cidasc no PDI
(Plano de Demissão Incentivada). Consequentemente,
devem permanecer apenas 28 engenheiros agrônomos
para atender todo o Estado.

SEAGRO-SC

Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina

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

Nota de Repúdio

ros Agrônomos do Sul Catarinense, de Criciúma, em
2015 elaborou documentos para denunciar a questão
junto à Secretaria da Agricultura, Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, Fiesc, Fetaesc,
Faesc, entre outros órgãos e instituições no Estado.
Dados apresentados nos documentos indicam que
a Cidasc já teve mais de 100 engenheiros agrônomos.
Em 2015, possuía apenas 63, destes 51 são lotados na
área técnica para atender os 295 municípios catarinenses. A previsão é que durante 2016, outros 23 enge-

( ) Falecido
( ) Ausente
( ) Não Procurado

anta Catarina possui cerca de 1000 famílias
produtoras de alimentos orgânicos. São agricultores que cumprem uma série de exigências
para garantir a qualidade de frutas, legumes
e verduras. Esse cuidado agrega valor nutricional e ambiental ao produto. Das amostras coletadas
pela Cidasc, 95% da produção passam no teste e apenas
o 5% apresentam algumas inconformidades.
Porém, no início deste ano, esse promissor segmento teve o trabalho e a credibilidade seriamente comprometidos com a denúncia em rede nacional de que pessoas comercializavam hortifrutigranjeiros convencionais
como se fossem orgânicos.
O caso repercutiu diante dos riscos que a sociedade
corre em função da falta de fiscalização do Mapa e da
Cidasc em Santa Catarina.

RESPONSÁVEL

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

