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Diretoria da AEASE
cumpre meta

estabelecida e inicia
ciclo de visitas a

dirigentes de órgãos
públicos do setor

agrícola.
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 Sistema de plantio de
mudas em  local

definitivo  tem 66% do
custo inferior ao

sistema de mudas em
viveiros telados.
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AEASE mobiliza
agrônomos, estudantes

e a sociedade sergipana
nas comemorações

alusivas ao Dia Mundial
da Agua.Agronomia Sustentável

& Brasil Viável
Local: Pestana São Luís Resort Hotel

Data: 05 a 08 de setembro de 2011
São Luís - Maranhão

Jorge Silveira, Naum de Araujo, José Sobral, Bertulino Menezes e José Ricardo
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Seminário de
Arborização Urbana -

SAU -  congregou
profissionais de

diversos segmentos
envolvidos com as

questões ambientais
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                            FISCALIZAÇÃO EM DEFESA DA SOCIEDADE

Iniciado o processo para a concessão do
prêmio “Engenheiro Agrônomo do Ano”

Anualmente, a AEASE confere o prêmio “Engenheiro Agrô-
nomo do Ano” a um profissional da Agronomia, com conduta
ilibada, que tenha prestado relevantes serviços à sociedade,
na área agronômica, e que se destaque pelo conjunto de
serviços prestados ao longo de sua carreira profissional.

Como foi amplamente divulgado entre os associados, a
primeira etapa do processo, ou seja, a indicação dos candi-
datos, foi encerrada no último dia 30 de abril, com a indica-
ção de  quatro engenheiros agrônomos f para o prêmio.

A escolha do engenheiro agrônomo premiado se dará
até o dia 30 de setembro do corrente ano, em processo a
ser conduzido pela  diretoria da AEASE, com base na anali-
se curricular dos candidatos e a  entrega do prêmio aconte-
cerá em um evento especial, em data a ser previamente
divulgada pela AEASE.

SITUAÇÃO DA CITRICULTURA FOI
DEBATIDA NA AEASE

O   engenheiro agrônomo e
professor titular da Universida-
de Federal do Recôncavo da
Bahia Joelito de Oliveira Re-
zende,  proferiu, no dia 25 de
abril, na sede da AEASE, a pa-
lestra “Um olhar sobre a citricul-
tura nos estados da Bahia e
Sergipe”.

O tema, dada a importância
e o estado em que se encontra
a citricultura sergipana, desper-
tou o interesse de um grande pú-
blico, constituído por engenhei-
ros agrônomos,  agentes de as-
sistência técnica, pesquisado-
res, produtores e estudantes,
com destaque para as presen-
ças do Secretário de Agricultu-
ra José Macedo Sobral, do Su-
perintendente  Federal do Minis-
tério da Agricultura Augusto
César Viana, do presidente da
Emdagro Jeferson Feitoza de
Carvalho, do presidente da
Cohidro Pr. Mardoqueu Bodano
da Silva e do presidente da
Pronese Manoel Hora Batista,
além de diretores e assessores
de diversos órgãos públicos.

A palestra,  teve o objetivo
de  discutir com os interessa-

dos no agronegócio citros - po-
der executivo,    professores / pes-
quisadores, extensionistas, estu-
dantes,produtores e representan-
tes dos citricultores etc.- proble-
mas de interesse comum, com
ênfase no manejo dos solos, ma-
terial propagativo (borbulhas e
mudas) e implantação do pomar.

Na palestra, Joelito Rezende
apresentou os resultados dos tra-
balhos que vem conduzindo em
laranjais no Litoral Norte da Bahia,
desde 1998,  usando a subsola-
gem e utilizando o  sistema de
plantio com a formação das mu-
das no local definitivo, ao contrá-
rio da utilização de  mudas forma-
das em viveiros telados, como fei-
to em Sergipe. Segundo os da-
dos apresentados pelo palestran-
te, o sistema apresentado tem um
custo de produção 66% inferior ao
sistema utilizado em Sergipe e as
plantas formadas no local definiti-
vo apresentam desenvolvimento
de copa e do sistema radicular
superiores aos das plantas oriun-
das de mudas formadas nos vi-
veiros telados. Joelito destacou
que esses resultados vêm desper-
tando grande interesse dos pro-

dutores da região.
O Secretário José Macedo

Sobral elogiou a iniciativa da AE-
ASE e parabenizou o professor
Joelito Rezende pela palestra,
destacando que vai analisar com
muita atenção a proposta apre-
sentada  e agendar, em breve,
uma visita ao Litoral Norte da
Bahia para conhecer, em cam-
po, os trabalhos ali conduzidos
pelo palestrante.

Nos dos debates, em função
de uma proposta do diretor de
Assistência Técnica da Emdagro
Bernardo Lima, ficou definida  a
necessidade da realização de
uma reunião técnica, coordena-
da pela AEASE, envolvendo o
professor Joelito Rezende,  pes-

quisadores e técnicos para uma
discussão mais aprofundada
dos resultados apresentados,
visando uma tomada de decisão
que norteie as ações do gover-
no  do Estado para a citricultura
sergipana. O presidente Naum
de Araujo  informou que a AEA-
SE  manteria os contatos com
as partes interessadas para a
realização da  reunião solicita-
da, bem como para a concreti-
zação de uma visita ao local dos
trabalhos, no Litoral Norte da
Bahia.

 Encerrando o evento, Naum
de Araujo destacou a nova fase
da AEASE, comprometida com
a classe agronômica e com o
desenvolvimento do setor agrí-
cola estadual, em harmonia

com os órgãos estaduais e fede-
rais,  e fez um agradecimento todo
especial ao professor Joelito
Rezende por sua disponibilidade
e presteza em aceitar o convite da
AEASE para proferir tão importan-
te palestra.

JANEIRO
DATA NOME / ENDEREÇO
DIA 04/01 ANTENOR DUARTE SOBRINHO
DIA 06/01 JOSÉ OLINO ALMEIDA DE ANDRADE LIMA 
DIA 12/01 DELMO NAZIAZENO
DIA 12/01 HÉLIO SOARES SANTOS
DIA 12/01 JODEMIR ANTÔNIO PIRES FREITAS
DIA 14/01 JOÃO DE SOUZA AVILA
DIA 16/01 JOÃO BATISTA MEDEIROS
DIA 16/01 AGLÊNIA DA SILVA ARAUJO
DIA 18/01 RAIMUNDO ÁVILA DA SILVA
DIA 19/01 MANOEL JESUINO DA SILVA NETO  
DIA 20/01 SEBASTIÃO DE JESUS SANTOS
DIA 20/01 CLAYNE WILLIAM DA MOTA SNTOS
DIA 24/01 LEILA THAÍS SOARES MAGALHÃES
DIA 25/01 ANTÔNIO MAIA FILHO    
DIA 25/01 VALDELK MONTE SANTO NASCIMENTO
DIA 25/01 MANOEL JOSE DINIZ MENDONÇA
DIA 27/01 WILTON RODRIGUES DE MENEZES
DIA 30/01 KARINE RESENDE ARAÚJO
 
FEVEREIRO
DATA NOME / ENDEREÇO
DIA 01/02 CARLOS CEZAR SANTANA VALADARES   
DIA 01/02 ANTÔNIO CARLOS BARRETO
DIA 02/02 ANTÔNIO PAULO FEITOSA  
DIA 02/02 RAUL DANTAS VIEIRA NETO    
DIA 02/02 JOSÉ AZEVEDO DIAS
DIA 02/02 JOSÉ RAMALHO CHAGAS NETO
DIA 03/02 ANDRÉ LUIZ MILANEZ DE SOUZA
DIA 03/02 JOSÉ LINHARES MENESES
DIA 06/02 CÉSAR FONSECA MANDARINO
DIA 06/02 JOSÉ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE RANGEL
DIA 08/02 SÔNIA MARIA DE SOUZA LOUREIRO
DIA 09/02 LUIZ EDUARDO OLIVEIRA ANDRADE   
DIA 10/02 LUIZ SÉRGIO DE PAULO ROCHA
DIA 11/02 WALBER SANTANA SANTOS
DIA 12/02 GERALDO SOARES BARRETO FILHO
DIA 17/02 DEODATO LIMA FILHO

DIA 17/02 EDILSON RIBEIRO
DIA 18/02 ANTÔNIO CLÁUDIO ARAGÃO F. CHAVES
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 22/02 FERNANDA DO NASCIMENTO MATOS
DIA 23/02 RIVALDO CORDEIRO SANTOS
DIA 26/02 ELISANIO MENDONÇA CARDOSO
DIA 28/02 MÁRIO JORGE MAIA DE MAGALHÃES  
 
MARÇO
DATA NOME / ENDEREÇO
DIA 01/03 CARLA VIRGINIA SILVA TOJAL
DIA 02/03 ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS
DIA 05/03 RICARDO MARTINS SANTOS
DIA 05/03 ANDERSON FREITAS DE V. MELO
DIA 07/03 CARLOS ALLAN PEREIRA DOS SANTOS
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 ANTONINO CAMPOS DE LIMA
DIA 09/03 SILVIO ARAGÃO ALMEIDA
DIA 09/03 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA SOARES
DIA 09/03 WALTER SANTANA DE SOUZA
DIA 10/03 CRISTIANE LIBÓRIO PRADO
DIA 11/03 JORGE ENRIQUE MONTALVÁN RABANAL
DIA 12/03 EVANDRO ALMEIDA TUPINAMBA
DIA 16/03 CLÉLIO VILANOVA LEMOS E SILVA
DIA 19/03 BRAZ MELO COSTA JUNIOR
DIA 19/03 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN 
DIA 20/03 MARCOS HENRIQUE PORTO FONSECA
DIA 21/03 GIVALDO HIPOLITO DANTAS
DIA 22/03 GERALDO MACIEL DE ALMEIDA
DIA 24/03 SÓLON GUIMARÃES CARVALHO  
DIA 25/03 MARCELO ALBUQUERQUE MACIEL  
DIA 25/03 JOSÉ RICARDO BARRETO DA FONSECA
DIA 26/03 EDUARDO CABRAL DE V. BARRETO  
DIA 28/03 PAULA CARDOSO BRAZ
DIA 29/03 CARLOS ALBERTO SOUZA TORRES

Joelito Rezende e Naum de Araujo
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9o CONSENGE - Encontro de Sergipe
Tema: Cidades Sustentáveis:
* Conflitos de Interesses no Plano Diretor;
*Drenagem Urbana de Aracaju;
*Mobilidade Urbana de Aracaju

Secretária

AEASE LUTA POR UMA AGRONOMIA
VALORIZADA E UMA AGRICULTURA FORTE

NAUM DE ARAUJO - Presidente da AEASE

A diretoria da Associação
de Engenheiros Agrônomos
de Sergipe - AEASE,  encer-
rou o ano de 2010 com um
saldo bastante positivo na
concretização  de suas
ações planejadas e esta-
mos com muita expectativa
de que 2011 venha a ser
muito mais próspero em re-
alizações. Para tanto, a nos-
sa diretoria vem desempe-
nhando um papel fundamen-
tal em realizar as ações pre-
vistas em seu Plano de Tra-
balho.

Sabemos que a agricultu-
ra é, seguramente, o princi-
pal agente propulsor do de-
senvolvimento de nossas ci-
dades. Em Sergipe, é reco-
nhecidamente a agricultura
uma das atividades âncoras
da economia estadual, res-
ponsável pela produção de
alimentos, geração de em-
pregos e renda e importante
fonte de arrecadação de im-
postos e tributos.

Consciente da importân-
cia do setor primário de Ser-
gipe, a diretoria da AEASE
elaborou um documento
com sugestões e propostas

para o fortalecimento do se-
tor agrícola estadual, que no
final do mês de março deste
ano  foi protocolado no Palá-
cio de Despachos do Gover-
no do Estado e entregue ao
Chefe da Casa Civil Jorge Al-
berto, para ser encaminhado
ao Governador Marcelo Déda
e ao Secretário de Agricultu-
ra e do Desenvolvimento
Agrário José Macedo Sobral.

A entrega deste docu-
mento no ensejo em que os
novos dirigentes dos órgãos
do setor agrícola estadual
tomavam  posse, expressa
a preocupação da AEASE de
que esses gestores, junto
com o governo estadual,  to-
mem conhecimento das pre-
ocupações e reivindicações
da classe agronômica de
Sergipe e tomem as provi-
dências necessárias para
que a nossa agricultura des-
lanche como atividade eco-
nômica, estratégica e deter-
minante para o desenvolvi-
mento  do setor agrícola es-
tadual.

O documento entregue
ao Governo do  Estado  con-
templa diversas sugestões
como a  reestruturação e o
fortalecimento dos órgãos
públicos, com a  realização
de concursos públicos,  com
a valorização dos profissio-
nais da agronomia, perce-

bendo  salários dignos e com
oportunidades de capacita-
ção, formando um quadro de
técnicos capazes de absor-
ver a crescente demanda por
modernas tecnologias.

No tocante aos agriculto-
res e produtores sergipanos,
esperamos que os atuais
gestores dos órgãos agríco-
las atuem com efetividade,
de forma a dirigir com mais
eficiência os serviços pres-
tados pelo Estado, para o
atendimento das necessida-
des da agricultura  familiar,
bem como do agronegócio.
A administração agrícola es-
tadual deve estar mais  fo-
cada na  sustentabilidade do
meio ambiente e na neces-
sidade de implementar
ações  qualitativas consis-
tentes, capazes de promover
o aprimoramento das políti-
cas agrícolas e maior efeti-
vidade nas ações do gover-
no, de forma que redundem
na melhoria do padrão de
vida dos agricultores e pro-
dutores rurais  e no incre-
mento da economia agrícola
do Estado.

Dentro desta preocupa-
ção, iniciamos as visitas aos
dirigentes recém-empossa-
dos dos  órgãos do setor agrí-
cola estadual, onde manifes-
tamos o nosso interesse no
estreitamento do relaciona-

mento da nossa Associação
com esses órgãos para o de-
senvolvimento de ações
conjuntas visando o fortale-
cimento do setor primário do
Estado, e a nossa disposi-
ção de contribuir, como en-
genheiro agrônomo,  o pro-
fissional responsável pela
geração dos conhecimen-
tos, pela difusão das tecno-
logias, pela extensão rural,
fiscalização agropecuária,
orientação técnica e plane-
jamento,  visando o aumen-
to da produção e produtivida-
de da nossa agricultura.

Com efeito, destaque-se
que esta AEASE, enquanto
entidade máxima de repre-
sentação da classe agronô-
mica estadual continuará
torcendo e nutrindo o dese-
jo de que esse Governo
possa promover uma admi-
nistração profícua de reali-
zações, sintonizada com
as necessidades  não só
da categoria agronômica
mas, também, dos agricul-
tores e produtores e da so-
ciedade sergipana.

 Reafirmamos o nosso
compromisso de estar
sempre atentos, no sentido
da defesa dos interesses
maiores da categoria agro-
nômica,dos agricultores e
produtores rurais e da so-
ciedade sergipana.
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Tributo ao economista Juarez Alves Costa
Um dos arquivos de

fatos da vida, gravados
em minha memória, ulti-
mamente acessado, me
deixou significadamente
alegre.   Alegre, e por
não dizer feliz por ter tido
o privilégio de ter traba-
lhado, nos primórdios de
minha carreira profissi-

onal, no Conselho de
Desenvolvimento do  Es-
tado de Sergipe - CON-
DESE, instituição que
teve a missão de reali-
zar estudos, e o plane-
jamento, das mais diver-
sas áreas de interesse
do desenvolvimento do
nosso Estado.

O corpo técnico do
CONDESE era formado
por economistas, assis-
tentes sociais, enge-
nheiros agrônomos, ge-
ólogos, engenheiros ci-
vis, engenheiros eletri-
cistas, arquitetos, advo-
gados, todos com exce-
lente formação em de-

senvolvimento; foi um
convívio escolar.

Esta instituição, nes-
te período, foi dirigida
pelo economista Juarez
Alves Costa, que, den-
tre tantas outras preo-
cupações, em particular,
muito nos requisitou
para o encaminhamen-
to de proposições volta-
das para o desenvolvi-
mento do setor primário
de nossa economia.

No âmbito da admi-
nistração Pública Esta-
dual o órgão de execu-
ção da política agrícola,
a então Secretaria de
Agricultura e Produção
não respondia às pro-
postas de ação que se
faziam necessárias; se
encontrava exaurida.

Este “estatus quo”
não desanimou Juarez
Alves Costa que, antes
de dirigir o Condese, ai
trabalhou na montagem

PALESTRAS MARCAM COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Atenta às diretrizes que norteiam as suas ações e procurando estabelecer maior

integração com a sociedade sergipana, a diretoria da AEASE promoveu, no  ensejo
das comemorações do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março,  a
palestra  “ Terra, Planeta Água”, proferida pelo seu vice presidente, engenheiro agrô-
nomo Fernando de Andrade.

A primeira palestra, realizada no dia 21 de março, em sua sede social, foi direci-
onada para cerca de 150  estudantes do 2º grau dos colégios Dom Luciano e Athe-
neu de nossa capital, representantes de um grupo  seleto e estratégico a ser traba-
lhado, no sentido da formação de nova consciência cidadã, da reflexão dos valores
ambientais e conseqüente mudanças de atitudes pró-natureza.

 No dia 30 de março, Fernando de Andrade apresentou a palestra para os associ-
ados do Rotary Clube de Aracaju, na reunião-almoço realizada no Hotel Mercure,
na praia de Atalaia, atendendo o convite do presidente Abrahão Chalita.

Na palestra, Fernando de Andrade apresentou diversos números que destacam a
importância da água para o futuro da humanidade, ressaltando que 2/3 da Terra são
cobertos por água, mas que apenas 0,008% dessa água é potável, o que tornará,
cada vez mais, esse recurso como um dos mais preciosos em algumas regiões da
Terra. Apresentou, também, procedimentos que devem ser adotados pela população,
no dia-a-dia, para economizar a água.

A reunião do Rotary, que contou com a presença do presidente da AEASE Naum
de Araujo,  foi bastante concorrida e prestigiada por cerca de 50 rotarianos, represen-
tantes de um grupo seleto da sociedade sergipana, como empresários, profissionais
liberais, funcionários públicos aposentados, entre outros. Na ocasião, Naum de Ara-
újo usou da palavra para agradecer o convite e colocar a entidade à disposição do
Rotary para outros eventos  sobre temas diversos afetos a Agronomia, destacando
que a AEASE é uma entidade em constante vigilância dos interesses da agricultura
e da sociedade sergipana.

Para   Naum de Araujo, a iniciativa da diretoria nas comemorações do Dia Mundial
da Água foi exitosa,, quando a  palestra inicialmente apresentada a estudantes do 2º
grau de nossa capital teve  repercussão em segmentos importantes    de nossa
sociedade, como o Rotary Clube de  Aracaju.

Comissão  recomenda proibição do cultivo  da
planta ‘murta’ em zonas citrícolas

Atendendo uma solici-
tação da Procuradoria Ge-
ral do município de Es-
tância,SE, a AEASE, atra-
vés do seu Departamento

da Companhia Agrícola
de Sergipe – COMASE.
Em 1969, no âmbito do
Condese montou um
Grupo de Trabalho para
executar um projeto de
crédito rural orientado,
constituído preponde-
rantemente de Enge-
nheiros Agrônomos. Ali-
ado a este fato, Juarez
ampliou a participação
do Estado no financia-
mento das ações de As-
sistência Técnica e Ex-
tensão Rural, o que pro-
porcionou uma maior
abrangência de ação de
nossa ANCARSE. No
apagar das luzes de
1969, depois de muitas
negociações na área
técnica e política, eis
que Juarez, finalmente
consegue a estrutura-
ção da Superintendên-
cia da Agricultura e Pro-
dução – SUDAP, um or-
ganismo moderno com

capacidade organizaci-
onal e técnica capaz de
implementar políticas de
desenvolvimento para a
meio rural de nosso es-
tado. A partir daí a es-
trutura dos serviços de
apoio a agricultura ser-
gipana tomou significa-
tiva dimensão.

Ao relembrar estes
acontecimentos, que
foram de extraordinária
importância para toda
minha carreira profissi-
onal, fui tomado de ale-
gria e do sentimento de
gratidão ao economista
Juarez  Alves Costa.

Entendemos estes e-
ventos como de grande
significado não só para
mim, mas para toda a
classe agronômica ser-
gipana, pois, a partir de
então, o mercado de tra-
balho foi significada-
mente ampliado, e opor-
tunidades as mais diver-
sas foram criadas para
o profissional de agro-
nomia e de áreas afins.

Técnico Científico,  emitiu
um parecer  recomendan-
do a  necessidade da proi-
bição do plantio, cultivo e
manutenção da planta or-

namental conhecida como
‘murta’ (Murraya panicula-
ta), naquele município.

A murta é uma árvore
de pequeno porte, nativa

do Sul e Sudeste da Ásia,
que cresce até sete me-
tros de altura, cultivada
como planta ornamental e,
na formação de cerca viva.
Floresce durante todo o
ano e produz pequenos
cachos de flores perfuma-
das. É uma das hospedei-
ras preferenciais para inse-
to psilideo Diaphorina citri
Kuwayama,  que é uma
praga dos citros que cau-
sa pequenos danos em
brotações novas das plan-
tas, algumas vezes preju-
dicando a formação de
mudas em viveiros. Sua
importância é devido a ser
um dos agentes transmis-
sores da bactéria Candida-
tus Liberibacter spp.,
agente causal da doença
dos citros Huanglongbing
(HLB), (também referida
como Greening ou Amare-
lão) que vive e se desen-
volve no floemas das plan-
tas.O Greening já se en-
contra presente em poma-
res de São Paulo, Paraná

e Minas Gerais. A espécie
Diaphorina citri pode ser
encontrada em pomares
sergipanos, porém, ainda
não contaminada pela bac-
téria, já que até o momen-
to não foi constatado qual-
quer foco dessa doença.
Em São Paulo, o manejo
preconizado para o contro-
le da doença Greening é
baseado em cinco medi-
das fundamentais que de-
vem ser adotadas por todos
os citricultores de maneira
coletiva. Dentre essas me-
didas, destaca-se a “elimi-
nação das plantas de mur-
ta” para que não sirvam de
fonte de inoculo.

No Parecer, elaborado
pelos engenheiros agrô-
nomos Japiassu de Melo
Freire, diretor Técnico -
Cientifico da AEASE, Luis
Mário Santos da Silva,
pesquisador do Convênio
Emdagro/Embrapa, e An-
tonino Campos Lima, ex-
professor da UFS, é des-
tacado que, ,dada a im-

portância da citricultura
para o estado de Sergipe,
foi assinado pelo Governo
do Estado, o Decreto nº
27.493 de 08 de novem-
bro de 2010, que dispõe
sobre procedimentos para
prevenção de pragas qua-
rentenárias A2 dos citros
em Sergipe. O Artigo11 do
referido Decreto  proíbe o
plantio ou a manutenção
de “murta” em locais pú-
blicos e áreas particulares
nos municípios da área
citrícola do Estado.

Diante dos argumen-
tos apresentados, o gru-
po responsável pelo Pare-
cer entendeu a necessida-
de da proibição do culti-
vo, plantio e manutenção
de “Murta” nos municípi-
os da área citrícola do
Estado de Sergipe e con-
cordou com a medida pre-
ventiva em face do risco
dessa terrível doença e
das poucas opções de
controle disponíveis.

Raimundo Ávila da Silva - Eng.Agr.

ASCOM/AEASE ASCOM/AEASE

Diretoria da AEASE na abertura da palestra               Fernando de Andrade proferindo palestra
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Memórias póstumas de
Passos Porto

José Passos Porto, um Engenheiro
Agrônomo que dignificou a classe agro-
nômica.

Homem generoso,inteligente, versá-
til, nascido nas glebas de Itabaiana em
1923, desde cedo vocacionado pelos es-
tudos das Ciências Agrárias, formado em
1946 em Engenharia Agronômica pela
Escola Agronômica da   Bahia, onde se
tornou uma das figuras mais conhecidas
da cidade de Cruz das Almas, em virtude
da sua capacidade de fazer amigos .

Como Engenheiro Agrônomo, espe-
cializou-se em  Ge-nética e Tecnologia
do Algodão, pelo Instituto Agronômico de
Campinas, tendo exercitado na Bahia
suas atividades profissionais no Instituto
Baiano do Fumo, na Secretaria da Agri-
cultura da Bahia e na Estação Experi-
mental do Algodão em Feira de Santana.

No Estado de Sergipe, chefiou as Pa-
trulhas Mecanizadas do Baixo São Fran-
cisco, sediadas em Propriá e posterior-
mente o Fomento Agrícola do Ministério
da Agricultura, ocupando inúmeros ou-
tros cargos na capital, como: Presidente
da Asa - Associação Sergipana de Agro-
nomia, atual

Aease; Presidente da Federação das
Colônias de Pescadores de Sergipe;
Membro do Instituto Histórico de Sergi-
pe, entre outros.

Grande porta-voz da sociedade sergi-
pana e da classe agronômica na Câmara
Federal e no

Senado, onde teve marcante atuação
como representante de Sergipe em varias
legislaturas.

Passos Porto, carinhosamente conhe-
cido por “Passito” pelos seus amigos e
colegas, além de parlamentar de notório
conhecimento e atuação reconhecida,
marcou a sua passagem por Brasília, não
apenas como parlamentar mas ocupando
diversos cargos como: Presidente da As-
sociação Brasiliense de Engenheiros Agrô-
nomos; Diretor do Clube do Congresso e
Vice-presidente da Sociedade Brasileira
de Botânica, foi ainda Diretor Financeiro
da Companhia Urbanizadora da Nova Ca-
pital (NOVACAP) tendo nesse período se
licenciado  da Câmara Federal (1963/66);

Como parlamentar atuou em 05
legislaturas na Câmara Federal (1959/
1975) e no Senado Federal, eleito em
1978. De 1987 a 1092, assumiu o cargo
de Diretor Geral do Senado.

O saudoso colega Passito, deixa um
legado importante da sua convivência en-
tre nós, não só como Engenheiro Agrôno-
mo atuante que sempre foi, mas, acima
de tudo, como homem probo, político des-
tacado, amigo dos amigos e de conduta
irretocável.

O colega Passito faz parte da Ga-
leria dos Imortais da AEASE, na quali-
dade de ex-presidentes e hoje repou-
sa entre colegas ilustres que, infeliz-
mente nos deixaram, como: Clélio
Araujo, o assinante e mentor intelec-
tual desta coluna, Moacyr Wanderley,
Roberto Barros, Moacir Sobral, Antô-
nio Franco, Otavio Sobral, entre inú-
meros outros que, em muitos períodos
das suas vidas, sacrificaram os mo-
mentos de lazer com a família para
emprestar a sua experiência e colocar
a sua inteligência à serviço da classe
agronômica e da sociedade sergipana.

  Obrigado, Passito por você ter
existido !

*

Entidades de Classe
É pensando em um mundo me-

lhor, que pessoas idealistas, que
acreditam que a valorização de uma
profissão e a melhoria da qualidade
de vida é possível, criam as entida-
des de classe.

As entidades desenvolvem um
importante papel de conscientização
e fiscalização da sociedade. São
através de suas ações que se criam
espaços de partilha, pontos de en-
contro, discussões profissionais e
principalmente promove-se a cida-
dania. Valoriza-se a profissão, defen-
de-se o meio ambiente, zela-se pela
ética e defesa dos profissionais.

No momento em que reina cada
vez mais o individualismo, é sem
dúvida um ato de coragem o papel
que assumem os dirigentes asso-
ciativos que, pelo seu trabalho volun-
tário, colaboram para manter vivos
estes espaços culturais, de solidari-
edade profissional e social.

Vivemos tempos difíceis nas as-
sociações de classe. São poucos os
que colaboram e participam de as-
sembléias e reuniões diversas. Se-
quer para uma comemoração há pre-
sença considerável dos profissionais
da entidade.

A comunidade onde não exista
uma entidade de classe interessada
no bem-estar da sociedade, na vida
comunitária é muito mais propícia a
gerar situações de marginalidade,
conflitos e interesses escusos. Uma
situação assim favorece os maus
profissionais, os acobertadores, os
leigos e os que praticam conchavos
com alguns poderes públicos. Tudo
isso é nefasto e deixa a população
desprotegida.

Os profissionais da Engenharia
dizem-se desiludidos com a repre-
sentação e atuação dos conselhos
de classe, mas quando convidados
a participar se omitem. Sequer par-
ticipar como votantes em um pro-

cesso eleitoral o fazem. Assumem
uma postura de descaso e falta de
interesse pelo sistema. É cômodo
reclamar da dificuldade do exercí-
cio profissional, do não cumprimen-
to da tabela de honorários, da falta
de representatividade da sua pro-
fissão, enquanto se fica de braços
cruzados, vendo “a banda passar”.
Isso é contraditório à natureza de
sua formação, que é ir à luta e so-
lucionar problemas. Contudo, é as-
sim que a grande maioria dos pro-
fissionais se comporta.

E por que isso acontece? Será
que a classe de profissionais é for-
mada, em sua maioria, por maus
profissionais, ou alienados? Onde
estão os bons profissionais? Ou
será que só enxergam os próprios
umbigos, seus empregos e interes-
ses profissionais?

Até que alguma adversidade
apareça em sua profissão ou em
sua vida. Ninguém está livre de um
deslize qualquer, mesmo que in-
voluntário. Aí, correm para os
“companheiros” da sua entidade
de classe.

Em tempos de tantas falcatru-
as, corrupção e falta de ética, não
temos o direito de permanecer em
cima do muro. Omissos e inertes.
Precisamos decidir. Devemos
participar. Precisamos cooperar
nos doando para uma causa mai-
or. Portanto, é hora de fazer bri-
lhar a sua luz. É momento de nos
irmanarmos e somar as boas qua-
lidades e fazer valer a dádiva de
podermos ter tido o privilégio de
formar-se em uma academia e, do
saber científico.

Pense nisso e considere que
basta querer. Faça a sua parte, você
faz parte da engrenagem.

 Dagoberto Waydzik - Engenhei-
ro Civil, Conselheiro do CREA-PR,
da cidade de Irati
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Reunião da Câmara Nacional de

Agronomia, em Fortaleza, debateu
questões ambientais, uso de

agrotóxicos e gramados esportivos
A 2ª Reunião da Coorde-

nadoria de Câmaras Especi-
alizadas de Agronomia
(CCEAGRO), realizada de 18
a 20 de abril, em Fortaleza,
no Hotel Beira Mar, numa pro-
moção do Confea e do Crea-
CE, contou com a presença
de representantes das coor-
denadorias de todos os Es-
tados da Federação e do Dis-
trito Federal, de quatro con-
selheiros federais, assesso-
res e pessoal de apoio do
Crea-CE, e foi aberto pelo
engenheiro eletricista Antô-
nio Salvador da Rocha, pre-
sidente do Crea-CE, que
agradeceu a participação de
todos e enfatiza a importân-
cia das discussões e dos tra-
balhos das câmaras especi-
alizadas “que sempre busca-
mos dar o nosso apoio”. O
engenheiro agrônomo Arício
Resende, coordenador da
Câmara de Agronomia do
CREA-SE  e diretor adminis-
trativo da AEASE, represen-
tou o Estado de Sergipe no
evento.

No primeiro dia de traba-
lhos, 18, os participantes ti-
veram a sua atenção volta-
da, principalmente, para o
Código Florestal Brasileiro.

O papel do engenheiro
agrônomo na construção de
gramados de estádios de fu-
tebol, até mesmo para evitar
riscos ao desportista, foi res-
saltado, no segundo dia da reu-
nião. A exposição sobre proje-
tos e atividades envolvendo a
agronomia com vistas à Copa
de 2014 contou com a partici-
pação do engenheiro agrôno-

mo Antônio Alves, da Green
Leaf Gramados, empresa na-
cional credenciada pela Fifa
para executar as obras de im-
plantação dos gramados de di-
versos estádios do País, tais
como o Maracanã e Engenhão,
ambos no Rio de Janeiro, e o
Castelão, na capital cearense.
Segundo Antônio Alves, é de
fundamental importância que o
engenheiro agrônomo esteja
inserido nesse processo como
uma forma de possibilitar que
os gramados esportivos apre-
sentem os padrões propostos
pela Fifa.

Na manhã do dia 20, os co-
ordenadores das Câmaras Es-
pecializadas discorreram sobre
antigas e novas leis que esbar-
ram nos processos ligados à
agronomia e apresentaram pro-
postas para a elaboração de
um acordo que atenda às ex-
pectativas dos agrônomos e
dos ambientalistas.

Para Arício Resende, o
evento colocou em discussão
assuntos de grande importân-
cia para a sociedade. “Além da
questão do Código Florestal e
da construção de gramados
esportivos, foram discutidas
também a questão do uso de
agrotóxicos,  fiscalização e o
receituário agronômico que,
cada vez mais, ganham des-
taque na sociedade moderna
e estão intimamente ligadas à
evolução do setor agrícola”,
afirmou.

Fonte; Assessoria de Im-
prensa do CREA-CE

 Presidente da AEASE  participou de
Assembléia da CONFAEAB,

em Brasília
O presidente da AEASE Naum de Araujo, atendendo

convocação da presidência da Confederação dos En-
genheiros Agrônomos do Brasil- CONFAEAB,  partici-
pou,  nos dias 27 e 28 de abril, de Assembléia Ordinária
daquela entidade, em Brasília.

Para Naum de Araujo, a reunião foi bastante provei-
tosa, com os presentes discutindo, entre outros assun-
tos, a realização, em São Luis, MA, do XXVII Congres-
so Brasileiro de Agronomia, a indicação para Medalha
do Mérito,  a aprovação  do Regimento para a escolha
do Engenheiro Agrônomo do Brasil do Ano e a discus-
são das reformas do novo estatuto da CONFAEAB.

Uma nova Assembléia da CONFAEAB foi agendada
para São Luis, no dia 5 de setembro, antes da realiza-
ção do Congresso Brasileiro de Agronomia.

Delegação sergipana
estará presente no

XXVII CBA
No dia 14 de março, em

sua sede social, a diretoria
da AEASE se reuniu com
associados e o proprietário
da operadora de turismo
SUMMER para a apresen-
tação da proposta vencedo-
ra para a participação dos
engenheiros agrônomos
sergipanos no XXVII Con-
gresso Brasileiro de Agro-
nomia -CBA, que acontece-
rá em São Luis, MA, de 05
a08 de setembro de 2011.

 A    proposta   da      SUM-
MER, no valor de  R$
990,00 por pessoa,   em
apartamento  duplo, incluin-
do passagem aérea Araca-
ju/São Luis/Aracaju, com
traslado aeroporto/hotel/ae-
roporto, city –tour em São
Luis e hospedagem com
café da manhã (05 noites),
foi  melhor que as apresen-
tadas pelas outras duas

empresas concorrentes e
agradou aos associados
presentes.

É importante salientar
que as  50 reservas de
passagens aéreas e hos-
pedagem, inicialmente
reservadas nos preços
acima informados,  foram
totalmente adquiridos pe-
los associados fazendo
com que a operadora de
turismo  abrisse uma
nova  negociação  com a
empresa aérea, visando
obter o melhor  preço
para mais passagens e,
conseqüentemente, para
o novo pacote a ser ofe-
recido aos interessados.

Novamente, Sergipe
se fará presente no CBA
com uma grande repre-
sentação de engenheiros
agrônomos.

Vereador pede apoio da
AEASE para análise do

Plano Diretor de Aracaju

O vereador Bertulino Mene-
zes, do PSB,  entregou à dire-
toria da AEASE um exemplar do
Plano Diretor de Aracaju.Para
Bertulino, a entrega do docu-
mento demonstra a sua admi-
ração e o  reconhecimento  da
importância da AEASE no con-
texto da sociedade sergipana,
mas também representa a sua
expectativa  de que esta Asso-
ciação, através dos seus asso-
ciados,  muito poderá contribuir, 
com sugestões de emendas ou
ajustes,  para o aperfeiçoamen-
to do Plano Diretor que está
sendo discutido na Câmara
Municipal de Aracaju durante  o
ano legislativo de 2011. O pre-
sidente Naum de Araujo agra-
deceu  a oportunidade  ofere-
cida à classe agronômica e as
palavras elogiosas do vereador
Bertulino, reconhecendo nele
um amigo da classe agronômi-
ca. Ressaltou que a AEASE tem
compromissos com o bem es-
tar da sociedade  sergipana e,
assim, com muita dedicação, 
vai dar a sua colaboração para
o aperfeiçoamento  de tão im-
portante documento. Naum In-
formou que, junto com o dire-
tor  Técnico-Profissional da AE-
ASE  Japiassu de Melo Freire,
irá constituir  uma comissão para
estudar o documento e apre-
sentar as sugestões solicitadas,
notadamente nas áreas ligadas
ao setor agrícola, como as ques-
tões da arborização urbana,
dos manguezais e dos córregos
de nossa cidade.
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 Vereador Bertulino Menezes entrega
 Plano Diretor à diretoria da AEASE
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