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O suco de noni age de forma eficiente
para o rejuvenecimento das pessoas. Seu
forte aroma e sabor lembram ligeiramen-
te o jenipapo.
Técnicos da Embrapa  em Sergipe e

da Universidade Federal, importaram se-
mentes de noni e conseguiram obter uma
boa produção de frutos nos municípios
de Nossa Senhora das Dores e em São
Cristóvão.

O noni

Amigos para sempre
Flávio Primo e José Carlos Queiroz foram morar com Jesus. Ambos deixaram saudades intensas. Queiroz o extensionista nato da EMA-

TER, o Sr. Crédito Rural. O Profissional de elite no trato da técnica agronômica. Sempre presente na vida de sua entidade de classe,
disponível para qualquer tarefa em prol da vida de sua Associação. Maria Teles numa carinhosa mensagem diz do amigão que se foi,
deixando coisas valorosas em nossos corações.
Flávio Primo, o Gestor Público de grandes méritos. Fez parte da história da EMATER, SUDAP e COMASE e de seu amado Confiança,

pontificando sempre com o melhor desempenho profissional. Classista de cepa fez da sua entidade de classe seu nicho sagrado. Flávio
enfrentou a vida vencendo as dificuldades de um corpo paralítico mas disse sempre, AVANTE qualquer que fossem os desafios.
Clélio Araújo em sua crônica, tira o chapéu para o valente Flávio Primo.

Página  6

Engenheiros Agrônomos em festa
Página  3

Comemorando o dia do Engº Agrônomo a categoria reuniu-se com amigos e familiares. Páginas 4 e 5
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Editorial

O Brasil, ainda no tempo do
Império, inaugurou a sua pri-
meira Escola de Agronomia
no Estado da Bahia, a IEAB
(Imperial Escola Agronômi-
ca da Bahia), inicialmente
em São Francisco do Con-
de (São Bento das Lages/
Ba.) em 1877, posteriormen-
te transferida para Salvador
em 1931 e finalmente  para
o município de Cruz das
Almas,em 1943.
Nos primórdios da Repúbli-

ca, ainda no governo de Nilo
Peçanha, foi fundada em 20
de outubro de 1910, a se-
gunda Escola Agronômica
do Governo Federal, a
ESAM (Escola Superior de
Agricultura e Medicina Vete-
rinária), localizada no Rio de
Janeiro. Em 1934, essa es-
cola de agronomia foi
desmembrada através do
Decreto nº 23858, passan-
do a ser a ENA (Escola Na-
cional de Agronomia). Na
mesma década surgiram a
ESALQ (Escola Superior de
Agricultura Luis de Queiroz)
em Piracicaba/SP, numa
área de terra doada por Luis
Vicente de Queiroz ao Esta-
do de São Paulo, construída
e inaugurada pelo governo
Estadual em 1901, Viçosa,
em Minas Gerais, construída
em 1896, com o nome de
Escola Agrícola D. Bosco,
Lavras em Minas Gerais, e
inúmeras outras, estaduais e

federais em Pernambuco, na
Paraiba, no Ceará, enfim em
todo o país, inclusive a de
Sergipe, mais recentemente.
No Estado de Sergipe o

curso de Engenharia Agro-
nômica da UFS foi criado
em setembro de 1991, de
acordo com a resolução
04/91 do Conselho Supe-
rior Universitário (CONSU).
A primeira turma de vinte
alunos ingressou na Uni-
versidade em março de
1992. Em novembro de
1993 foi proposta a cria-
ção do Departamento de
Engenharia Agronômica
(DEA) com o objetivo de
fortalecer as atividades de
ensino, pesquisa e exten-
são no campo das ciênci-
as agrárias e finalmente
em novembro de 1994 o
departamento foi criado,
de acordo com a resolução
10/94 do Conselho de En-
sino e Pesquisa (CONEP)
e 05/94 do Conselho Su-
perior (CONSU), quando
tivemos a oportunidade e
o privilégio de assumir a
sua primeira chefia.
Atualmente, a UFS, que

até o final da década de
oitenta, contava apenas
com dois Engenheiros
Agrônomos, sendo um
lotado no Departamento
de Biologia e outro no de
Geografia, conta hoje com
mais de vinte profissionais

da área, todos portadores
de pós-graduação ocu-
pando as diversas áreas
de conhecimento das ciên-
cias agrárias. Em menos
de duas décadas o ensino
e a pesquisa na área da
agronomia tiveram um fan-
tástico avanço.
A  Agronomia sempre es-

teve intimamente vinculada à
produção, a transformação,
a conservação e a colocação
do alimento no mercado,
sempre atentando para o
aproveitamento racional e
sustentado dos recursos na-
turais e renováveis.
A AEASE (Associação de

Engenheiros Agrônomos de
Sergipe), sempre esteve pre-
ocupada com o ensino agro-
nômico no Estado. No inicio
da década de setenta, seu
presidente, cogitou a possi-
bilidade de criação do curso
em Sergipe, porém não ob-
teve êxito em virtude das con-
dições estruturais da época
e da reação da classe que
entendia ser ainda cedo para
a sua implantação. No final
da década de oitenta, foi
deflagrado um movimento in-
terno na UFS, para criação
do curso.     Na década de
noventa, após muito esforço,
finalmente foi criado o curso
de Engenharia Agronômica
da UFS.
Mais recentemente a AE-

ASE desencadeou nova-

mente a discussão do en-
sino agronômico no Esta-
do, dessa feita questio-
nando a criação do Curso
Especial de Engenharia
Agronômica, criado pela
Universidade Federal, em
convênio com o INCRA e
o Ministério da Reforma
Agrária, voltado para os
assentados rurais, ligado
ao MST, cujas aulas esta-
vam sendo ministradas no
Campus Rural da UFS e
no assentamento Quissa-
mã, no município de São
Cristóvão/SE.  A justifica-
tiva da UFS para criação
do novo curso foi a de
“atender a uma parcela da
comunidade que vinha
sendo excluída e que se-
gundo o INCRA, existem
em Sergipe 150 assenta-
mentos rurais e mais de
800 em todo o nordeste.”.
A AEASE se posicionou

contra por entender ser des-
necessário já que a U.F.S
contava com o Departa-
mento de Engenharia Agro-
nômica atuante, comprova-
damente bem estruturado e
podendo atender a mais
essa demanda. A  AEASE
cumpriu o seu papel de
alertar a classe para a ne-
cessidade de concentrar
os esforços onde já existe
um núcleo forte, primando
sempre pela qualidade do
ensino.

O ENSINO DA ENGENHARIA AGRONÔMICA

*Engº Agronomo
Antonino Campos de

Lima-Associado
editorialista.
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Chovia muito, o carro descia com
cautela na rua semi-esburacada.
Era de um declive meio acentuado.
Não havia iluminação no local. O fa-
rol do veiculo, em razão da chuva
intensa, era neutralizado, impedin-
do uma visão total.
Percebia algo mais além da pista.

Com a aproximação do veiculo a
imagem ia paulatinamente se for-
mando. A aproximadamente quinze
metros, identifiquei o que havia lá
em frente. Era um homem sobre
uma cadeira de rodas. Ele vinha la-
deira acima, num esforço hercúleo.
Seus braços, enrijecidos alcança-
vam os suportes das rodas, impri-
mindo a cadeira para cima. A chuva
menos intensa continuava caindo.
Seu rosto insistentemente molhado,
reduzia sua visão. Ele tentava con-
tinuadamente enxugá-lo quando ao
mesmo tempo insistia em movimen-
tar o veículo ladeira acima. Empa-
relhamos um com o outro e pela di-
ficuldade do local, ambos reduzimos
a marcha. Paramos e nos cumpri-
mentamos.
Perguntei-lhe como estava e se pre-

cisava de ajuda. Agradeceu e disse que
estava tudo bem. Seu rosto, apesar do
esforço fazia chegar um aspecto ale-
gre. Disse que gostava da chuva e que
dos fenômenos da natureza era o que
mais lhe apaixonava.

Flávio Primo, um herói sobre rodas

Comentou que o que mais admira-
va era a mensagem de vida que ela
trazia. Lembrou o sofrimento do ser-
tanejo quando da época da seca e a
esperança que o sertão sempre tem
quando as trovoadas e o inverno pro-
metem chegar.
Descreveu com sentimento poético

o florir do campo, a sinfonia da fauna
e a misteriosa multiplicação de todos
os seres que a natureza acomoda.
Como que voltando a si, externou o

cansaço pela jornada da subida da-

quela ladeira, mas comentou estar
muito feliz porque acabava de ir le-
var a um amigão-irmão de infância,
um convite de formatura de seu pri-
meiro filho, que no próximo mês, es-
taria colando grau, em grande estilo.
Por alguns instantes, estimou o

novo tempo que iria chegar para o
filho amado. O curso de pós-gradu-
ação já combinado, a biblioteca sur-
presa que estava formando para ele,
além do já acertado aluguel do apar-
tamento em São Paulo, para curso

de aperfeiçoamento sonhado. Ali
mesmo, já descrevia a volta triunfal
do primogênito, após o curso, e os
mil planos que tinha ao lado do ente-
querido.
A chuva cessou, parecendo até

que a própria natureza, magnetiza-
da por tantas alegrias e sonhos, que-
ria ser também outra ouvinte.
Dizendo estar tarde estendeu a

mão, despedindo-se.
Liguei meu carro, ainda comungan-

do daquele momento, continuei meu
itinerário. Pensei no otimismo, na es-
perança e no amor que está moran-
do naquele homem da cadeira de
rodas. Com que fortaleza ele deixou
para trás os buracos e ladeiras.
Com que olhos cheios de esperan-

ça, ele enxergava os ângulos da vida!
Continuei minha viagem, pensan-

do na minha pequenez e no patéti-
co conflito, condicionado pela conta
chegada da oficina, refletindo a des-
pesa de meu estimado carro. Aper-
tando mais ainda minhas mãos no
volante, questionava-me com senti-
mento desprezível por haver ficado
triste no último período de férias,
pelo fato de não ter viajado.
Refeito da acusação momentânea,

agradeci a DEUS pelo encontro que
tive, com aquele homem cheio de
tantas coisas superiores.
                           VIVA FLÁVIO!

Foto:Ascom Aease

Flávio Primo fez parte da história da Sudap e Comase.

Conviver com você durante tan-
tos anos, foi acima de tudo um
aprendizado de vida. Como pro-
fissional foi o mais importante pré-
serviço que qualquer extensionis-
ta possa cursar e eu tive esse pri-
vilégio. Você Queiroz, foi um tur-
bilhão em pessoa, fosse pelas
idéias que brotavam em palavras
que poucos atentavam para a im-
portância de cada conteúdo, fos-
se pela constante inquietude
provocada pela perversa depen-
dência química. Que pena
Queiroz, que você tenha perdido
a batalha para ela, pagando essa
conta com a própria vida!

Querido Queiroz
O mundo tem dificuldade em

aceitar e muito menos conviver
com as vulnerabilidades alheias e
você, hoje mais do que nunca,
sabe disso. Uma coisa entretan-
to, temos que reconhecer, que no
seu longo calvário ninguém jamais
olvidou da sua capacidade profis-
sional. Quem na extensão rural
mais entendeu de crédito, mesmo
sem “crédito” no sentido mais
amplo da palavra?
Mesmo vivendo a mais cruel das

doenças, posto que, a dependên-
cia química aniquila o corpo e a
alma, você Queiroz foi sempre um
guerreiro, da defesa dos seus prin-

cípios. Sou testemunha
da sua luta cotidiana
para vencer algumas ba-
talhas e durante esses
momentos, você nos
deliciava com sabedoria,
com solidariedade e com
nobreza de caráter. Que
pena Queiroz, que tantas
pessoas não percebe-
ram isso!
Onde quer que você es-

teja, tenha a certeza que
a luta contra a intolerân-
cia vai continuar. Sauda-
des de sua amiga, Maria
Teles.

Foto:Divulgação

*Maria Teles ex-extensionista
Rural da EMDAGRO
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Dia do Engenheiro Agrônomo comemorado em grande estilo

 Paulo Primo e Luiz Carlos saudando os presentesPedro Calazans, Suzana e Wilton Heber Carvalho e Esposa Humberto Fontes e sua esposa Selma

Luiz Alberto, Magali e familiaresAnselmo Maia e sua irmã NelmaPaulo Primo, Rosa, Fernanda e D.VandaAntonino e sua esposa Nina

Raimundo Ávila, Fernando Lopes e esposas Fraga e familiares Lindomar, Silvio e familiares Solon e familiares

José Vieira, esposa e familiaresRonaldo Resende, esposa e amigaEdna, Joana e a Diretora Social ZorildaFlorisvaldo e seu querido filho Tiago

Carlos Augusto Ribeiro e familiares Pedro Lessa e Eva e Francisco Alves e Célia Josafá Fonseca e esposa Solange e sua linda netinha
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Dia do Engenheiro Agrônomo comemorado em grande estilo

Paulo Viana, Maria e Antônio Viana Valter  e familiares João Amaral e familiares Luiz Carlos, Cecé e amigos

Ricardo Martins e sua esposa Paula PatriciaNaum, sua esposa Wanner e sua irmã LindolfaWilton Rodrigues e sua esposa RosaLindomar, Pedro Lessa e Silvio

Carlos Alberto, Vera, Marisa e João Bosco Batista, Lúcia e amigos cearenses Luiz Gonzaga e esposa Humberto Santos, esposa e filhos

Silvio Aragão, esposa e familiaresValdeck, esposa e amigosElias Ribeiro e convidadasWalter Ramos e sua esposa Rosa

Carlos Cleriston e esposa Jodemir, Angélica, Godofredo, Cleriston e esposa Nilton Fontes, Marta e amigos Salão de festas sempre lotado
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 Conhecido fruto de uma
árvore da família Rubiace-
ae, é utilizado há mais de
2.000 anos com sucesso
na Polinésia, China, Índia,
Malásia e na Austrália tem
feito enorme sucesso na
Europa e nos Estados
Unidos e mais recente-
mente no Brasil, cujo con-
sumo tem sido comerci-
alizado á base de suco,
misturado com sucos de
outros frutos para propor-
cionar melhor sabor e aro-
ma. O cheiro forte da fruta
atrai morcegos que aju-
dam a disseminar as se-
mentes. Apesar do seu
cheiro muitas pessoas se
alimentam dos seus frutos
crus ou cozidos. Na Aus-
trália e  na Ásia morado-
res da região consomem
os frutos crus com sal ou
cozidos com especiarias.
O suco de noni, como é

O noni
conhecido no Brasil, se-
gundo pesquisas científi-
cas realizadas nos Esta-
dos Unidos e vários países
europeus, reforça o siste-
ma imunológico, regulando
a função celular e regene-
rando células danificadas,
daí sua procura contra hi-
pertensão, problemas di-
gestivos, câncer, dores em
geral e para regular o ph
da pele e dos cabelos.
Segundo alguns cientistas

americanos o suco de noni
age de forma eficiente para
o rejuvenecimento das pes-
soas. No Brasil a ANVISA
não recomenda ainda o seu
consumo como alimento em
virtude da falta de pesquisas
locais e segundo dados exis-
tentes recomenda-se o con-
sumo de 200ml / dia do pro-
duto, quando o correto seria
o consumo  no máximo  de
30ml / dia, em virtude da sua

elevada possibilidade de
toxidez hepática.
Por se tratar de terapia

alternativa é muito impor-
tante que as pessoas con-
sultem um médico antes
de passar a utilizar qual-
quer medicamento natural.
Essa árvore vegeta mui-

to bem em solos não polu-
ídos de origem vulcânica,
daí a sua adaptação nas
ilhas do Pacífico sul como,
Taiti, Havaí, e na Malásia.
Técnicos da Embrapa

em Sergipe e da Univer-
sidade Federal, importa-
ram sementes de noni e
conseguiram obter uma
boa produção de frutos
nos municípios de Nossa
Senhora das Dores e em
São Cristóvão. Seu forte
aroma e sabor lembram
ligeiramente o jenipapo,
cuja espécie pertence á
mesma família botânica.

Todo trabalhador precisa
saber o momento certo de
vestir o tão esperado pija-
ma e se desligar da luta
diária do trabalho, das me-
tas atingidas nas suas ati-
vidades para cumprir o
objetivo da empresa e a
saudade dos colegas que
sempre estiveram ao lado
nos incentivos e dando
grande força no dia-a-dia.
Aposentar-se com saúde

e salário digno para sobre-
viver e com saúde, esse é
pensamento de todos,
para viver uma terceira ida-
de sem grandes preocupa-
ções e sim com felicidade.
Por isso, deve estar prepa-
rado, pois no tempo certo
isso vai acontecer e para
tanto se faz necessário co-
nhecer algumas informa-
ções quando a hora chegar:
Quando notar que não

consegue acompanhar o
ritmo e as inovações da
sua empresa;
Quando perceber que o

cansaço estar chegando e o
corpo não acompanha mais
na execução das atividades;
Ao verificar que não exis-

te mais motivação naqui-
lo que faz;
Deve perceber que não é

insubstituível, e, lembrar-
se que a empresa não vai
deixar de produzir e falir
com sua ausência;

Ao sentir-se inadequado
para função que está sob
seu comando;
Procure não atrapalhar

os colegas, caso venha
acontecer a hora certa, es-
tará  chegando a hora de
desligar o fio da tomada;
Ao perceber que suas

opiniões não são acatadas
pelos colegas e direção;
Procure ver seus rendi-

mentos que vai receber
no recursos humanos
sobre seu salário, a fim
de planejar sua nova
vida, pois a renda sem-
pre será menor;
Planeje bem antes o que

vai fazer quando pendurar
as chuteiras;
Ao aposentar-se não

procure o ócio, faça sua
agenda e procure execu-
tar coisas de acordo com
sua disposição e aptidão;
Ao chegar o dia lem-

bre-se do seu planeja-
mento desligue-se da
empresa, principalmente
se for o dono, procure
não ficar com o peso na
consciência, para ter li-
berdade no processo;
Seja feliz e procure fazer

aquilo que não pode exe-
cutar quando estava em
plena atividade;
Ao final, procure curtir

bastante com seus verda-
deiros amigos e familiares.

Por: Engº Agrº. Naum de Araújo

Aposentadoria- Não é o fim e sim,
o começo de uma nova realidade
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  OS SERVIÇOS AGRÍCOLAS NOS ANOS 70
Os SERVIÇOS de APOIO à

AGRICULTURA SERGIPANA, no
âmbito da administração estadu-
al, na primeira metade da década
dos anos setenta oportunizaram
aos ENGENHEIROS AGRONO-
MOS e profissionais afins, a reali-
zação de ações e atividades téc-
nicas, que muito engrandeceram
não só a nós profissionais da agro-
nomia, da veterinária e da econo-
mia, mas, por via de conseqüên-
cia, a toda a sociedade rural ser-
gipana.

 No quadriênio 1971/75  uma
gama de políticas, programas, pro-
jetos, atividades, serviços e ações
foram implementados, às quais,
se somaram às poucas em exe-
cução, mormente às de ASSIS-
TENCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO
RURAL, às de comercialização de
insumos agrícolas, a prestação de
serviços de mecanização agríco-
la, e de crédito rural orientado.

Destaque de singular importân-
cia foi a grande abertura do mer-
cado de trabalho para a categoria
agronômica, de médicos veteriná-
rios, e técnicos de nível médio e
outras, com remunerações atra-
entes. A adoção do concurso pú-
blico foi uma prática que permitiu
o recrutamento de valorosos co-
legas para o embate que se nos
apresentava.

Esta fase se notabilizou, no nos-
so entendimento, principalmente
pela seriedade, disciplina, dedica-
ção e valorização do conhecimen-
to e do saber que todos os agen-
tes envolvidos no processo dis-
pensaram a causa, - dirigentes,
membros das equipes técnicas e
de apoio operacional e adminis-
trativo. Foi um período de muito
trabalho e realizações de fato,
mas sobremaneira, de muito
aprendizado, e de notável enrique-
cimento intelectual/técnico para
nós Engenheiros Agrônomos. Em
um espaço de tempo relativamen-
te curto, se formou uma estrutura
operacional – na recém criada
SUDAP – composta de um corpo
técnico preponderantemente jo-
vem, que de logo se fez admirar
junto à sociedade rural sergipana,
como também, frente aos orga-
nismos estaduais e federais - de
pesquisa (IPEAL/EMBRAPA), -
de desenvolvimento regional e pla-

   Por: Raimundo Ávila da Silva,
Engenheiro Agrônomo e

Empresário Rural.

nejamento (CONDESE e a cele-
bre SUDENE), - de assistência
técnica e extensão rural (ABCAR/
EMBRATER), - de política agro-
pecuária nacional (Ministério da
Agricultura), - de crédito rural (Ban-
co Central e Banco do Brasil), de
assistência técnica (Embrater) e
tantos outros. Logo nos tornamos
parceiros, cultivamos intensamen-
te o intercâmbio técnico científi-
co, ganhamos CONFIANÇA e
CREDIBILIDADE que se traduziu
na significativa participação finan-
ceira e técnica destes organis-
mos no desenvolvimento de vasta
programação que se cumpria. Mis-
sões técnicas nos visitavam tra-
zendo conhecimentos que, soma-
dos aos locais, eram encaminha-
dos para solução dos nossos pro-
blemas de ordem técnica (aqüífero
de Itabaiana, solos do tabuleiro de
Neópolis, citricultura, melhora-
mento bovino, pastagem, raiva bo-
vina, febre aftosa, abastecimento
de leite, planejamento agrícola, or-
ganização dos produtores,
metereologia, irrigação, sementes
e tantas outras questões). Via-
gens para participação em reuni-
ões de cunho técnico eram reali-
zadas constantemente nos dife-
rentes organismos ligados à agri-
cultura nordestina.  A capacitação
técnica/gerencial, naquela época,
era um fator importante para a ob-
tenção de financiamento dos or-
ganismos federais para os traba-
lhos aqui realizados, na medida
em que, as influências dos inte-
resses politiqueiros não eram pre-
ponderantes na definição das par-
cerias que então se estabeleciam.

Não somente para lembrar aos
inúmeros colegas que diretamen-
te ou indiretamente participaram
desta “Odisséia Agronômica”, mas
também, para dar a conhecer aos
que, depois deste período,
aportaram nas hostes dos Servi-
ços de Apoio à Agricultura Sergi-
pana, registramos, ainda que de
forma citativa, alguns dos trabalhos
realizados no período referenciado.

*Montagem da infra-estrutura da
Sudap compreendendo instala-
ções, equipamentos, máquinas,
veículos e etc;

*Formação do corpo técnico,
operacional e administrativo, atra-
vés de concurso público;

*Treinamento/especialização de
toda equipe técnica, nas mais va-
riadas áreas do conhecimento
agronômico e de profissões afins,
bem como, do pessoal de apoio-
operacional e administrativo;

*Organização dos procedimentos
de natureza gerencial, administrati-
vo, contábil/financeiro, e de adminis-
tração de pessoal;

*Instalação e montagem de rico
acervo bibliográfico nas áreas das
ciências agronômicas;

*Política vitoriosa de credencia-
mento dos Serviços de Apoio à
Agricultura junto aos organismos
federais e regionais de desenvol-
vimento da Agricultura para obten-
ção de financiamento da progra-
mação em curso;

*Implantação e operacionalização
do sistema de planejamento coor-
denação e controle da programação;

*Participação na organização da
Comissão Estadual de Planeja-
mento Agrícola,

*Ampliação da abrangência do
memorável Serviço de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural - AN-
CARSE e sua posterior reorgani-
zação e criação da EMATER-SE;

*Implantação do Serviço de As-
sistência Veterinária;

*Ampliação e reformulação das
exposições agropecuárias,
ensejando aos pecuaristas sergi-
panos destaque nacional como
produtor de zebuínos;

*Elaboração de estudo, e negoci-
ação vitoriosa junto ao Ministério da
Agricultura, para implantação do pro-
grama de Combate à Febre Aftosa
no Estado;

*Estruturação do Serviço de Re-
gistro Genealógico, para bovinos
e eqüinos;

*Execução de Serviço de
Inseminação Artificial;

*Implementação de ações para
equacionamento da estrutura física,
técnica, operacional e administrati-
va da Cooperativa Sergipana de La-
ticínios, á época, responsável pelo
abastecimento de leite de Aracaju;

*Estabelecimento de parceria
com o IPEAL/EMBRAPA para o
desenvolvimento de pesquisas de
interesse da agricultura sergipa-
na cujos resultados muito contri-
buíram para a eficácia do serviço
de assistência técnica;

*Elaboração de um amplo Pro-

grama de Pesquisa para a cultu-
ra do arroz a ser desenvolvido na
Região do Baixo São Francisco,
a ser financiado pela SUDENE;

*Execução de inusitado Progra-
ma de Produção de Sementes
Selecionadas em parceria com
instituições regionais de pesqui-
sa, da SUDENE e da então Coo-
perativa de Camurupim consistin-
do na produção primária de se-
mentes e seu processamento,
bem como a implantação de uma
moderna Usina de Processamen-
to de Sementes Selecionadas;

*Execução do Serviço de Clas-
sificação de Algodão em Acordo
com o Ministério da Agricultura;

*Execução de um programa in-
tegrado de fortalecimento do
Cooperativismo com ações
massivas nas áreas de:

-Educação cooperativista;
-Financiamento ás organizações

cooperativas para aquisição de
áreas para assentamento de agri-
cultores, além de crédito para in-
vestimento, custeio e comerciali-
zação da produção e para habita-
ção e outras necessidades de na-
tureza social;

-Assistência técnica e extensão rural;
-Assistência técnica nas áreas ad-

ministrativa, contábil e financeira;
*Execução de ambicioso progra-

ma de promoção do desenvolvi-
mento da citricultura sergipana em
estreita parceria com o IPEAL/
EMBRAPA, Sudene, e outras ins-
tituições, envolvendo ações inte-
gradas como a seguir elencadas:

-Pesquisa agrícola, com destaque
para montagem da Estação Expe-
rimental de Boquim, palco dos cé-
lebres trabalhos de pesquisa em Ci-
tros, e formação de um núcleo de
pesquisadores de alta significância
para a agronomia sergipana;

-Introdução e produção de mu-
das de clone novo;

-Crédito Orientado para financi-
amento da produção – investimen-
to e custeio, bem como para a
produção especializada de mudas
de padrão genético recomendado
pelas instituições de pesquisa;

-Assistência Técnica e Exten-
são Rural, envolvendo aspectos de
tecnologia de produção, organiza-
ção dos produtores, crédito rural,
educação voltada aos jovens filhos
dos produtores;

*Implantação do Centro de Abas-
tecimento de Aracaju e criação da
Centrais de Abastecimento do
Estado de Sergipe;

*Dinamização do Serviço de Infor-
mação de Mercado e de Pesquisa
de      Mercado Agrícola com vistas
ao abastecimento de Aracaju;

*Contratação de serviços de ela-
boração de projeto executivo de ir-
rigação para a área da Cooperati-
va de Camurupim, na Várzea da
Cotinquiba, na Região do Baixo
São Francisco;

Muito mais esforços foram
despendidos, muitos frutos alcan-
çados, dentre eles, consideramos
com destaque, como o mais pre-
cioso, a EVOLUÇÃO DO CO-
NHECIMENTO, do SABER e do
CRESCIMENTO INTELECTUAL/
TÉCNICO do profissional da agro-
nomia, que naquela ocasião, par-
ticipou, com denodo, como agen-
te propositivo das transformações
que se desencadearam a partir de
então em prol do bem estar do
nosso maior parceiro de trabalho
– o PRODUTOR RURAL.

Todos os acontecimentos retro
lembrados, obviamente, tiveram a
destacada participação de inúme-
ros valorosos colegas engenheiros
agrônomos, mas entre todos, há
de se fazer destaque ao incansá-
vel dinamismo e operosidade do
colega EDMILSOM MACHADO
DE ALMEIDA, então Superinten-
dente da SUDAP. Obstinado
agregador de talentos, operoso na
condução de soluções práticas e
objetivas, incansável lutador por
uma agronomia pujante, Edmilson
que enfrentou desafios os mais di-
versos – de natureza técnica, polí-
tica, econômica, financeira, admi-
nistrativa e institucional -, conse-
guiu envolver todos nós com o es-
pírito idealista de agente de trans-
formação, em busca do desenvol-
vimento rural. O conhecimento, o
saber, a dedicação, a seriedade e
a perseverança, são bens intangí-
veis mais valorizados por
Edmilsom, e ao cultivá-los soube
se cercar de abnegados colegas
que sob sua liderança propositiva,
fez acontecer um dos PERÍODOS
mais profícuo que com certeza ti-
vemos, o qual poderia ser cogno-
minado de ANOS DOURADOS DA
AGRONOMIA SERGIPANA.
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O presidente da Coope-
rativa de Engenheiros
Agrônomos de Sergipe -
COOPEASE,Engº Agrº
Luís Furtado de Almeida,
comunica aos associa-
dos que no mês de de-
zembro próximo passa-
do, foi concluído o pro-
cesso de registro, junto
ao CREA-SE, o último
documento que faltava,
para que a Entidade  ini-
ciasse suas atividades,
inclusive com regulariza-
ção e atualização de da-

COOPEASE
dos junto à Receita Fede-
ral e ao INSS, além de Ins-
crição na Caixa Econômi-
ca Federal (FGTS).
Recentemente, (03/02/

2009) foi realizada uma
Reunião do Conselho de
Administração, onde fo-
ram aprovados os Balan-
cetes Mensais, Balanços
Semestrais e o Balanço
Geral anual de 2008, bem
como, foram apresenta-
das sugestões para o Pla-
no de Atividades a ser de-
senvolvido em 2009. Entre

os temas discutidos na
reunião  foram aborda-
dos: Credenciamento da
Entidade junto a Órgãos e
Instituições a exemplo do
INCRA, CODEVASF,
SEAGRI, EMDAGRO,
COHIDRO, SEBRAE,
Banco do Brasil, BNB,
BANESE, entre outros,
cujo objetivo principal vem
a ser a prestação de ser-
viços técnico-agronômi-
cos. A AEASE parabeniza
o presidente da COOPE-
ASE pela conquista.

ANIVERSARIANTES / MÊS DE FEVEREIRO

DIA 01/02 CARLOS CEZAR SANTANA VALADARES
DIA 02/02 ANTÔNIO PAULO FEITOSA
DIA 02/02 RAUL DANTAS VIEIRA NETO
DIA 08/02 SÔNIA MARIA DE SOUZA LOUREIRO
DIA 09/02 LUIZ EDUARDO OLIVEIRA ANDRADE
DIA 10/02 LUIZ SÉRGIO DE PAULA ROCHA
DIA 17/02 DEODATO LIMA FILHO
DIA 18/02 VICENTE DE PAULA PRIMO NETO
DIA 20/02 JADILSON DOS SANTOS RIBEIRO
DIA 20/02 JAILZA SIQUEIRA RODRIGUES
DIA 20/02 LAFAYETTE FRANCO SOBRAL
DIA 21/02 ELISANGELA SANTOS SILVA
DIA 21/02 ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA
DIA 21/02 NAIR LEONARDO DE SOUZA
DIA 23/02 RIVALDO CORDEIRO SANTOS
DIA 26/02 ELISANIO MENDONÇA CARDOSO
DIA 28/02 MÁRIO JORGE MAIA DE MAGALHÃES

ANIVERSARIANTES / MÊS DE MARÇO

DIA 01/03 CARLA VIRGINIA SILVA TOJAL
DIA 02/03 ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS
DIA 07/03 CARLOS ALLAN PEREIRA DOS SANTOS
DIA 08/03 LUIZ CARLOS FARIAS DANTAS
DIA 08/03 CARMEM LÚCIA DA SILVA
DIA 08/03 HENRIQUE LUÍS DE CAMPOS GUIMARÃES
DIA 08/03 JOSÉ DE SOUSA BARBOSA
DIA 08/03 ZORILDA GOMES DOS SANTOS
DIA 09/03 SILVIO ARAGÃO ALMEIDA
DIA 09/03 ANTONINO CAMPOS DE LIMA
DIA 09/03 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA SOARES
DIA 16/03 CLÉLIO VILANOVA LEMOS E SILVA
DIA 19/03 BRAZ MELO COSTA JUNIOR
DIA 19/03 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN
DIA 24/03 SÓLON GUIMARÃES CARVALHO
DIA 25/03 MARCELO ALBUQUERQUE MACIEL
DIA 26/03 EDUARDO CABRAL DE VASCONCELOS BARRETO
DIA 29/03 CARLOS ALBERTO SOUZA TORRES

ANIVERSARIANTES / MÊS DE ABRIL

DIA 02/04 FERNANDO LUIS DULTRA CINTRA
DIA 03/04 JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA FILHO
DIA 06/04 JOSÉ EDUARDO CAMPOS DE FREITAS
DIA 06/04 RONALDO ANTÔNIO  SANTOS NUNES
DIA 08/04 THIAGO LIMA DA SILVA
DIA 08/04 MARCELO FRAGA DE OLIVEIRA
DIA 10/04 JOSÉ ROBERTO DE MENEZES
DIA 11/04 JOSÉ ANTONIO MOURA SANTOS
DIA 11/04 FRANCISCO NEY MACEDO MAIA
DIA 11/04 JOSÉ UNALDO BARBOSA SILVA
DIA 11/04 RUI BOLÍVAR DE LIRA SALES
DIA 12/04 FHAYDA PRISCILLA LINS SOBRAL
DIA 13/04 GERALDO FERREIRA SOBRINHO
DIA 16/04 TASSIO RIBEIRO SANTOS
DIA 17/04 JOSÉ LEONEL DE MELO NETO
DIA 18/04 HAROLDO ALVARO F. ARAUJO FILHO
DIA 21/04 LUIZ CARLOS DE ARAÚJO SANTANA
DIA 24/04 JOSÉ ALMEIDA FONTES
DIA 25/04 MARCOS PAULO PACHECO GÓIS
DIA 28/04 AURO CONCEIÇÃO ANDRADE
DIA 29/04 PAULO HENRIQUE MACHADO SOBRAL
DIA 30/04 EDNA CASTILHO LEAL

*Inauguração da Galeria
de ex-presidentes, na sala
de reuniões.
*O Dia do Engenheiro Agrô-

nomo, foi marcado por uma
série de atividades de cunho
técnico-cientifico. Vários te-
mas  foram abordados, como
exemplo: a atual situação da
citricultura; agro-ecologia;
questões envolvendo o Meio
Ambiente, entre outros.
*Cerca de 300  estudantes

do Ensino Fundamental tive-
ram a  oportunidade  de co-

Realizações e promoções da AEASE/Julho-Dezembro 2008
nhecer a Exposição envolven-
do questões ambientais.
*Curso de Fertilidade de

Solos em Sergipe, em parce-
ria com: COPLAG/UFS/EM-
BRAPA.
*Visita a Agroindustrial

Campo Lindo.
*Encontro Estadual de baci-

as hidrográficas, em parceria
com a SEMARH.
*Palestra sobre Fundos de

Pensão como Propulsores
do Desenvolvimento, com o
Engº Agrº Manoel Moacir.

* Seminário sobre agroe-
cologia em parceria com a
EMDAGRO, com apoio do
BNB/SEBRAE/EMBRAPA.
*Festa de confraterniza-

ção do dia do Engº Agrô-
nomo.
*Palestra sobre citricultu-

ra com o Engº Agrº Roberto
Salva.
*Participação no Congres-

so Mundial de Engenheiros
e Semana da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia re-
alizados em Brasília.

Cadastramento dos associados
A AEASE está atuaAlizando o cadastro de seus associados. Solicitamos aos colegas

que procurem a secretaria da associação, principalmente para atualizar seus endereços
eletrônicos

XXVI Congresso Brasileiro já em discussão
Marcada para o dia 23/03, às 15h, no auditório da AEASE, a reunião para discu-

tir a participação dos associados no referido evento.
Participe

Inscreva-se na secretaria da AEASE para participar das próximas visitas a
empreendimentos no meio rural.


