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AEASE: 60 Anos escrevendo a
história  da  agricultura sergipana

A AEASE comemorou os
seus 60 anos de existência com
uma grande programação festi-
va. Na cerimônia foram homena-
geados os 27 ex- presidentes e
os 21 sócios fundadores.  Den-
tro das comemorações, a dire-
toria fez o lançamento do livro “
AEASE 60 Anos de Luta - Re-
trospectiva”, destacando as prin-
cipais realizações e manifesta-
ções da Associação nos diver-
sos segmentos do setor agríco-
la sergipano e nacional nessas
seis décadas de atuação.

--------------------------------- Pg - 05Candidatos ao Governo de Sergipe
apresentam  propostas para

 a classe agronômica
--------------------------------- Pg - 07

O CREA, SENGE, AEASE e
demais entidades vinculadas ao
sistema CONFEA, promoveram,
no dia 11 de agosto, na sede da
Associação de Engenheiros
Agrônomos de Sergipe, uma reu-
nião aberta com engenheiros do
Serviço Público do Estado de
Sergipe.A principal deliberação
da reunião foi estabelecida por vo-
tação da maioria absoluta dos pre-
sentes: a mudança de foco do mo-
vimento, inicialmente centrado nos

engenheiros estatutários, para
uma campanha com foco no pro-
fissional da engenharia do servi-
ço público, contemplando estatu-
tários e celetistas. Ainda, como
indicativo da reunião, ratificou-se
a comissão já formada, integrada
pelos engenheiros civis Jorge
Guerreiro - PRONESE e Roberto -
SEIDS, com a inclusão do enge-
nheiro agrônomo Hélio Soares, no
sentido de acompanhar os estu-
dos junto às Secretarias de
Estados.

FOI DADA A LARGADA PARA A
 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Eleições

Naum de Araújo assume a
presidência da AEASE

--------------------------------- Pg - 04

O presidente da nova diretoria da AEA-
SE, engenheiro agrônomo Naum de Arau-
jo, fez um emocionado pronunciamento  na
noite do dia 23 de julho de 2010,  por oca-
sião das comemorações dos 60 anos da
AEASE. Iniciando, Naum agradeceu as
prestigiosas  presenças do governador
Marcelo Déda, demais autoridades, co-
legas, parentes e amigos na solenidade,
ressaltando a sua alegria de ter recebido
dos engenheiros agrônomos sergipanos
a honra de voltar a comandar os destinos
da associação de classe durante o triênio
2010/2013.

--------------------------------- Pg - 03

Pesquisa de
Demandas

 junto à classe
agronômica vai

ajudar a
planejar

ações da AEASE
--------------------------------- Pg - 03
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Faleceu, no último dia 19 de
agosto, o engenheiro agrônomo
Aderbal C. Barbosa .

Ele  foi engenheiro agrôno-
mo do MAPA  e, durante mui-
tos anos, responsável pela base
física daquele Ministério em
Tobias Barreto. Foi também po-
eta, escritor e estudioso das
personalidades jurídicas de
Tobias Barreto.

Adeus ao  Amigo Aderbal

1. AVISO – Engenheiro
Agrônomo, quando realizar
uma OBRA ou SERVIÇO,
faça sua ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) e
ao preencher, não esqueça
de indicar no campo 34 (en-
tidade de classe) o nome da
AEASE. Fazendo assim,
você estará colaborando com
sua Entidade de classe.

2. O QUE É?  – Registro
do contrato (escrito ou ver-
bal) entre o profissional e
seu cliente. Instituída pela Lei
federal n. 6.496/77, a ART
(Anotação de Responsabili-
dade Técnica) define obriga-
ções contratuais e identifica
os responsáveis pelos em-
preendimentos relativos à
área tecnológica. O docu-
mento é exigido na elabora-
ção de projetos, consultoria,
execução de obras e servi-
ços, independentemente do
nível de atuação do profissi-
onal. Exigência válida tam-
bém para o registro de de-
sempenho de cargo ou fun-
ção técnica em orgãos públi-
cos ou empresas privadas.

3. QUANDO FAZER?  –
Após a assinatura do contra-
to, preferencialmente antes
ou no início do desenvolvi-

mento da atividade, para evi-
tar a cobrança de multas. O
Art. 3 da Resolução n. 425/
98 do CONFEA determina
que nenhuma obra ou servi-
ço poderá ter início sem o re-
gistro da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica).

4. APOSENTADORIA
INSS – Com base nas ARTs,
o CREA pode emitir uma Cer-
tidão Especial para Efeito de
Aposentadoria, aceita pelo
INSS como comprovante de
exercício profissional de au-
tônomos. O documento, emi-
tido pela Gerência de Regis-
tro e Cadastro, pode ser re-
ferente a um período espe-
cífico ou a todo o tempo de
registro do profissional no
Conselho de Classe.

5. REPASSE ÀS ENTI-
DADES – Mensalmente, o
CREA repassa para o CON-
FEA 15% do que arrecada,
e para a MÙTUA 20% do to-
tal das ART’s recolhidas. Tri-
mestralmente, repassa-se
5% da Receita Líquida com
ART (Anotação de Respon-
sabilidade Técnica) para as
entidades de classe registra-
das e conveniadas junto ao
CREA, desde que indicadas
pelos profissionais na ART
(Anotação de Responsabili-
dade Técnica)

                             Agosto
DIA 03/08 JOSÉ LAVRES FILHO
DIA 05/08 FERNANDO DE ANDRADE
DIA 05/08 NEUSA R. STAHLSCHMIDT LIMA
DIA 09/08 ASCÂNIO FERRARIO DE A. JÚNIOR.
DIA 09/08 RONALDO SOUZA RESENDE
DIA11/08 JORGE LUIZ CALÒ DE OLIVEIRA
DIA 15/08 ANDERSON VIEIRA MACHADO
DIA 11/08 MARLITA GOMES DA ROCHA
DIA 15/08 SINVAL ARIBÉ ALVES
DIA 17/08 NORIVALDO LIMA SANTOS
DIA 19/08 JOSÉ ANSELMO MAIA SANTOS
DIA 25/08 THÁSSIA BARBOSA DA SILVA
DIA 27/08 FRANCISCO MACHADO FARIAS

                                 Setembro
DIA 02/09 ARÍCIO RESENDE SILVA
DIA 04/09 SEBASTIÃO BARRETO COUTO
DIA 04/09 JOSE MOACIR DE MENDONÇA
DIA 05/09 JOSÉ DILERMANDO  SANTANA
DIA 06/09 CLÁUDIO  SOARES   SOBRINHO
DIA 07/09 JOSÉ VIEIRA RAMOS FILHO
DIA 09/09 SILVIO ROBERTO  FEITOSA
DIA 12/09 DANILO PLÁCIOD SANTOS
DIA 13/09 ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES
DIA 15/09 FRANCISCO  GROSSI   FILHO
DIA 15/09 LUZIA NILDA TABOSA ANDRADE
DIA 17/09 LUIZ GONZAGA DA SILVA
DIA 17/09 JOSAFÁ FRANCO DA FONSECA
DIA 18/09 LUIS FURTADO DE ALMEIDA
DIA 18/09 FRANCISCO FREITAS SANTOS
DIA 22/09 MARCELO DA COSTA MENDONÇA
DIA 25/09 JOSÉ  VALMOR  RIBEIRO
DIA 25/09 FRANCISCO ELIAS RIBEIRO
DIA 26/09 ROSALVO  ALEXANDRE  FILHO
DIA 28/09 MARILZA SOUZA  CAFÉ
DIA 29/09 CLÁUDIO MENESES LIMA
DIA 29/09 RICARDO  ROMERO  VIANA
DIA 30/09 DJAVAN RODRIGUES DIU

                            Outubro
    DIA 03/10 FERNANDO LOPES CRUZ
     DIA 07/10 HEBER CARVALHO DO VALE
     DIA 14/10 PEDRO DE ARAÚJO LESSA
     DIA 15/10 FELLIPE ROCHA PORTO
     DIA 17/10 ISMAR FRANCISCO RAMOS
     DIA 17/10 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
     DIA 17/10 MARCELO BRITO DE MELO
     DIA 20/10 TELMA RÚBIA CARDOSO RESENDE
     DIA 26/10 GERALDO FREITAS SOUZA
     DIA 30/10 JOSÉ HOLANDA NETO
     DIA 30/10 LUCIANO COSTA MACÊDO

                           Novembro
    DIA 04/11 MARIA  APARECIDA  NASCIMENTO
     DIA 05/11 JEFFERSON  DE CARVALHO
     DIA 06/11 CARLOS  AUGUSTO  DE MELO
     DIA 06/11 ANTÔNIO  CARLOS  FRAGA
     DIA 07/11 CARLOS  FRANCA  DE MORAES
     DIA 09/11 JÂNIO OLIVEIRA ROCHA
      DIA10/11 SOLANGE MARIA DA SILVA
     DIA 11/11 JOÃO EMÍDIO FILHO
     DIA 12/11 JOSÉ AFONSO MESSIAS
     DIA 13/11 ELDER PRUDENTE BARBOSA
     DIA 20/11 ELIZABETH DENISE CAMPOS
     DIA 20/11 CARLOS  AUGUSTO DA SILVA
     DIA 21/11 LEONARDO GÓES SILVA
     DIA 26/11 EDSON DIOGO TAVARES
     DIA 27/11 JAPIASSU DE MELO FREIRE
     DIA 27/11 WALTER FERREIRA RAMOS
     DIA 28/11 JOSÉ CLAUDÉGIO MESSIAS

Foi-se o colega e amigo Clélio
Saudade infla nosso coração
A lembrança dos seus feitos
Sempre com graça e efeitos
Seu semblante sereno e sério

Amante inconteste da nossa profissão
Era na verdade um grande sujeito

Falta fará aos colegas e amigos do peito
Vai-se quem cumpriu sua missão
Segue para uma outra dimensão

Bem estará com certeza,
A contemplar a eterna beleza.

E junto a Deus na eterna mansão.
A olhar por nós seus saudosos irmãos

Ficarás, temos nós a certeza.
A velar para bem cumprirmos nossa missão

João Bosco de Andrade Lima Filho

SAUDOSO AMIGO

12 de outubro:  DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO
PARTICIPE DAS COMEMORAÇÕES NA  AEASE

AGUARDE PROGRAMAÇÃO

Faleceu Geraldo Sobrinho

No último dia 27 de setembro, a categoria agro-
nômica de Sergipe foi surpreendida com o faleci-
mento do colega  Geraldo Ferreira Sobrinho.

Cearense, radicado há vários anos em Sergi-
pe, Geraldo foi um destacado  extensionista e ocu-
pou diversos cargos, como as presidências da
EMATER-SE e CEASA-SE.
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Editorial

Consumado o pleito
eleitoral da nossa As-
sociação, com a vitória
da chapa “Unidos pela
AEASE”, estamos
contabilizando 60 dias
de trabalho.

Ao nos debruçar-
mos sobre as nossas
inquietudes e nos co-
locarmos de frente
com os nossos com-
promissos assumidos,
sobra-nos, de forma
inexorável, a certeza
de que não podemos
jamais negar a missão
que nos foi confiada,
fugir das nossas con-
vicções e, mais que
isso, nos afastarmos
de nossas diretrizes de
trabalho, em identida-
de com os ditames de
campanha, forjados na
somação de forças, ati-
tudes, energia, no sen-

Novos desafios para a AEASE
tido de assegurarmos a
construção de uma AE-
ASE independente e
combativa, mais sinto-
nizada com as neces-
sidades da categoria e
comprometida com a
sociedade, em pro-
cesso contínuo de
transformação. Negar
esta assertiva, ignorar
estes desafios, seria
como fugir dos nossos
compromissos, das
nossas responsabili-
dades, nos contrapor a
ordem natural da vida,
e isto jamais faremos
ou faríamos.

Estejam convictos,
colegas Engenheiros
Agrônomos, que esta
diretoria não terá ban-
deira política, não as-
sumirá compromissos
ou defenderá interes-
ses alheios aos da ca-
tegoria.

Será nosso lema de
trabalho, será nosso
foco de ação, buscar,
a cada dia, fazer uma
administração diferen-
te, atuante, marcada
pela independência e
combatividade, resolu-
ta na defesa dos inte-

resses da categoria e
vigilante e atenta ao
atendimento das diretri-
zes de campanha.

Para fazer face às
demandas, cada vez
mais complexas da
sociedade moderna, o
que se espera para o
século XXI são com-
promissos, não ape-
nas com a produção e
a difusão do saber cul-
turalmente construído,
mas com a formação
do cidadão crítico,
participativo e criativo,
com efeito reflexivo
nas entidades e institui-
ções, de forma a ser
mais atuante, decisivo
na defesa dos interes-
ses da sociedade. É
mister compreender a
cidadania como partici-
pação social e política,
assim como exercício
de direitos e deveres
político, civil e social,
adotando, no dia-a-dia,
atitudes de repúdio às
práticas impositivas,
respeitando o outro e
exigindo para si o mes-
mo respeito.

Ser cidadão é
posicionar-se de ma-
neira crítica, respon-

sável e construtiva
nas diferentes situa-
ções sociais, utilizan-
do o diálogo como
fo rma de  med ia r
conf l i tos e de to-
mar decisões cole-
tivas.  Portanto, ante
este cenário confi-
gurado, não espe-
rem uma AEASE
acrít ica, omissa,
acomodada, mas
uma entidade  refe-
rência, ratificadora
da sua vocação his-
tórica de luta, de van-
guarda na defesa da
afirmação da capaci-
dade técnica do pro-
fissional Engenheiro
Agrônomo, parceira
nas discussões do co-
tidiano das políticas
públicas e, sobretudo,
independente, crítica
e combativa, quando
for necessário inter-
ferir na mudança de
rumo, no redesenho
do modelo agrícola,
na estrutura operacio-
nal da máquina públi-
ca, focado no desen-
volvimento rural, sem
traumas, centrado na
sustentabilidade só-
cio-ambiental.

Fernando de Andrade  /  Presidente AEASE em Exercício

Espaço disponível
para ANÚNCIO

Mais informações
(079) 3217-6886
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João Alves participou de

debate na AEASE
O ciclo de palestras com candidatos

ao governo do Estado de Sergipe, promovi-
do pelo CREA-SE, em parceria com a AE-
ASE e demais entidades de classe de pro-
fissionais do sistema CONFEA, contou  no
dia 11 de agosto,com a participação do can-
didato João Alves Filho, do DEM.

João Alves, inicialmente, fez uma ex-
planação apresentando as suas princi-
pais propostas de governo, destacando
que tem uma meta audaciosa, que é
tornar Sergipe o estado com menor índi-
ce de miserabilidade. Entre as propos-
tas de infra-estrutura, destacou:

- erradicar as 25.000 casas de taipa do
Estado;

- erradicar as favelas que existiam até
o ano de 2006;

- completar 100% de abastecimento de
água às residências do Estado;

- dar seguimento ao projeto de implan-
tação de uma refinaria de petróleo em Ser-
gipe;

- implantar uma ZPE – Zona de Produ-
ção para Exportação – próximo ao porto
de Sergipe, gerando empregos e renda para
o Estado;

- aumentar o calado do porto para rece-
ber navios de grande porte e atrair indústri-
as para o Estado;

- fazer um rodoferrovia ligando o porto à
BR 101;

- implantar um moderno parque tecno-
lógico em Aracaju, na área do Aeroclube
de Sergipe;

- incentivar a exploração do potássio a
partir da carnalita, ampliando,  a produção
de fertilizante e aumentando a arrecada-
ção do Estado e dos municípios.

 Para o setor agrícola, o candidato dis-
se que pretende fazer um governo voltado
para a agricultura que gere empregos e
destacou:

- continuação do programa de Revitali-
zação da Citricultura;

- desenvolver ações para o semi-árido,
especialmente para o Projeto Nova Califór-
nia, com irrigação e assentamento de 2.500
famílias;

- plano de apoio à cultura e produtores
de milho;

- elaboração de dois planos para a pe-
cuária de leite, apoiando as usinas e os
produtores.

Nos debates, o presidente em exercí-
cio da AEASE Fernando de  Andrade, apre-
sentou ao candidato a situação em que se

encontram a EMDAGRO e COHIDRO, des-
tacando a grande carência de pessoal téc-
nico, remuneração abaixo do piso salarial
e sobrecarga de atividades, afirmando que
um número expressivo de profissionais en-
contra-se em vias de aposentadoria. Soli-
citou ao candidato a realização de concur-
so público para preenchimento de vagas e
que fosse promovido uma reestruturação
institucional do setor agrícola, com a cria-
ção de duas entidades: uma, de Defesa
Animal, Vegetal e outra voltada para a ges-
tão fundiária.

O candidato considerou a intervenção
do presidente  da AEASE,  bastante rica e
esclarecedora, afirmando que no seu último
governo foram contratados 40 engenheiros
agrônomos para a EMDAGRO e que no DER
os engenheiros foram contemplados com
um Plano de Cargos e Salários que promo-
veu melhoria salarial à categoria. João Alves
solicitou que as propostas fossem enca-
minhadas a sua equipe de assessoria no
sentido de serem  avaliadas.

 O presidente do SENGE apresentou a
situação em que se encontram os profissi-
onais da engenharia estatutários de Sergi-
pe, impedidos de se aposentarem face os
baixos proventos, fruto da negligência dos
diversos governos dos últimos anos. O can-
didato se comprometeu a ver a situação e
solicitou a colaboração do SENGE com a
apresentação de propostas.

Finalizando, o presidente do CREA/SE,
engenheiro Jorge Silveira, solicitou ao can-
didato a formulação de um plano de carrei-
ra que contemplasse de forma específica
o profissional engenheiro, em todas as
áreas de conhecimento, como uma for-
ma de valorização e reconhecimento aos
bons serviços prestados pela categoria
na área de infra-estrutura e desenvolvi-
mento agropecuário. O candidato afirmou
que entendeu a importância da sugestão,
e que iria tratar o assunto com carinho.

Marcelo Déda apresentou
propostas para o Governo

O ciclo de palestras promovido pela
AEASE, CREA-SE, SENGE e outras
entidades de classe de profissionais do
sistema CONFEA,realizado na sede da
AEASE, contou, no dia 16 de agosto,
com a participação do candidato Marce-
lo Déda, do PT. O candidato Marcelo
Déda iniciou fazendo uma apresenta-
ção do Novo Brasil, sob o comando
do presidente Lula, as principais con-
quistas econômicas e sociais ocorri-
das no período de 2003 a 2010 e como
Sergipe se inseriu nesse novo momen-
to. Continuando, apresentou as pro-
postas do “Sergipe Continuar Seguin-
do em Frente”, que tem como meta
principal a superação da pobreza ex-
trema, e ressaltou as principais con-
quistas do seu governo na área eco-
nômica e no desenvolvimento rural.

Para um próximo governo, Marcelo
Déda apresentou as seguintes propos-
tas para a área de infra-estrutura:

ampliação do aeroporto de Aracaju;
- implantação da Linha Vermelha;
- macrodrenagem da zona de ex-

pansão de Aracaju;
- duplicação da BR 101, no trecho

entre Propriá e Cristinópolis, com recur-
sos já garantidos pelo governo federal;

- rodovia Pirambu/Brejo Grande;
- ecoparque da Coroa do Meio;
- Via Parque ( ligando Pontas do

Mangue a Saramen)
Para o setor agrícola, foram enun-

ciadas as seguintes propostas:
- ampliação da política fundiária,
- ampliação do apoio à agricultura

familiar, com destaque para o Progra-
ma Dom Távora;

- programa de Desenvolvimento In-
tegrado do Alto Sertão e Baixo São
Francisco;

- consolidar as cadeias produtivas do
leite e de grãos;

- desenvolvimento do empreendedoris-
mo rural;

- investir em biotecnologias;
- fortalecer as cadeias produtivas;
- fortalecer o associativismo;
- modernização operacional e de ges-

tão dos perímetros irrigados.
Os debates foram iniciados com o pre-

sidente da AEASE  Naum de Araújo,  que
ressaltou ao candidato Marcelo Deda a
necessidade de fortalecer a EMDAGRO e
a COHIDRO com a realização de concur-
so público para preenchimento dos seus
quadros de pessoal técnico, observando
o cumprimento do salário mínimo profissi-
onal, e solicitou a revisão da situação dos
funcionários do quadro dos estatutários
dessas empresas. Naum ainda apresen-
tou a necessidade da criação de uma
Agência de Defesa Animal e Vegetal, a
exemplo do que já ocorreu na ampla
maioria dos estados brasileiros, e de
um Instituto de Terras para Sergipe. O
presidente da AEASE finalizou prome-
tendo entregar ao vencedor das elei-
ções um documento com as suges-
tões da categoria agronômica para o
desenvolvimento do setor agropecuário
estadual.

Marcelo Déda respondeu aos ques-
tionamentos do presidente da AEASE
dizendo que, a princípio via com sim-
patia a criação da agência de defesa e
que iria estudar com sua equipe, com o
apoio da EMDAGRO e SAGRI, a ques-
tão. Mesmo procedimento adotará no
tocante à proposição da criação de um
Instituto de Terras, dada a importância
da questão fundiária em seu governo.
No tocante à realização de concurso
público, disse que é uma necessidade
real e que pretende realizar, mas que
somente após o estabelecimento dos
planos de carreira das categorias téc-
nicas, para evitar a repetição dos pro-
blemas anteriores, é que tomará essa
providência. Informou que o seu gover-
no já vem fazendo estudos em parceria
com o SENGE e CREA para o estabe-
lecimento dos planos de carreira e o
cumprimento do salário mínimo profis-
sional, o que deverá acontecer logo.

Espaço disponível  para ANÚNCIO
Mais informações (079)3217-6886
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REUNIÃO DISCUTE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO

DO PROFISSIONAL  DA ENGENHARIA
O CREA, SENGE, AEASE e demais

entidades vinculadas ao sistema CON-

FEA, promoveram, no dia 11 de agosto,

na sede da Associação dos Engenhei-

ros Agrônomos de Sergipe, uma reunião

aberta com engenheiros do Serviço Pú-

blico do Estado de Sergipe. O encontro

teve o objetivo de avaliar e nivelar o anda-
mento do movimento desenvolvido junto
ao Governo do Estado de Sergipe visando
a  instituição da Carreira do Engenheiro
no Serviço Público Estadual, em conso-
nância com o que já acontece com ou-
tras carreiras, como desembargadores,
juízes, promotores, militares e professo-
res, possibilitando a melhoria do nível sa-
larial da categoria, em reconhecimento à
importância e aos bons serviços presta-
dos por esses profissionais nos progra-
mas, projetos e ações desenvolvidos pela
máquina pública, voltados a atender as de-
mandas da sociedade e o desenvolvimen-
to do Estado de Sergipe.

Este movimento iniciou há três me-
ses, desencadeado por um grupo de en-
genheiros estatutários, capitaneado pelo

Sindicato dos Engenheiros de Sergipe –

SENGE, que após mobilização das cate-

gorias, através de várias reuniões, definiu

pela formação de uma comissão

interinstitucional que estabeleceu vários

contatos junto às Secretarias de Estado

da Administração, Fazenda, Casa Civil e

à Câmara de Política Salarial, culminan-

do com uma audiência com o Governa-

dor do Estado, em julho, oportunidade
onde foi levada ao conhecimento do gestor
máximo do Estado a atual situação dos
engenheiros e as reivindicações da cate-
goria. Como resultado dessas ações, o
Governador determinou a criação de uma
Comissão de Secretários no sentido de
estudar o assunto e propor alternativas.

A principal deliberação da reunião foi
estabelecida por votação da maioria ab-
soluta dos presentes: a mudança de foco
do movimento, inicialmente centrado nos
engenheiros estatutários, para uma Cam-
panha com foco no profissional da EN-
GENHARIA DO SERVIÇO PÚBLICO,
contemplando estatutários e celetistas.
Ainda, como indicativo da reunião, ratifi-
cou-se a comissão já formada, integra-
da pelos engenheiros civis Jorge Guer-
reiro - PRONESE e Roberto - SEIDS,
com a inclusão do engenheiro agrôno-
mo Hélio Soares, no sentido de acom-
panhar os estudos junto às Secretarias
de Estados.

Para Fernando Andrade, vice presiden-
te da AEASE, que também participou da
reunião, ficou, como saldo final do evento,
a certeza do nivelamento das ações já
desencadeadas pelas entidades, a promo-
ção da adesão de novos colegas à luta e
a conseqüente mobilização das categori-
as para os desafios que certamente sur-
girão ao longo da caminhada.“ A AEASE SOMOS NÓS, SUA PARTICIPAÇÃO, SUA VOZ.”

AEASE VAI OUVIR OS ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS PARA PLANEJAR SUAS AÇÕES
Nos próximos dias, a Associ-

ação de Engenheiros Agrôno-

mos de Sergipe - AEASE estará

aplicando questionário junto à

classe agronômica intitulado:

“Pesquisa de demandas junto à

classe agrônomica,em contribui-

ção à administração da AEASE”.

 A iniciativa objetiva colher

sugestões, subsídios e contri-

buições visando nortear e

subsidiar as ações da atual

diretoria, otimizando esforços

com a finalidade de corresponder

às expectativas e anseios da

categoria.
O questionário contempla-

rá dez perguntas relaciona-
das a temas importantes e es-
tratégicos no contexto da
Agronomia, elaboradas pela
diretoria, com a contribuição
de associados. Os questiona-
mentos foram selecionados uti-

lizando o critério de maior expres-
sividade e impacto.

 Embora a participação dos
colegas na pesquisa seja es-
pontânea, a diretoria da AEA-
SE entende que a contribuição
dos associados será de gran-
de importância e que irá me-
lhor subsidiar o planejamento
das ações que serão desen-
volvidas no decorrer da nova
gestão.

Uma das formas de distri-
buição do questionário será
através de um integrante da
diretoria ou de um colega co-
laborador,   nomeado pe la
AEASE, que irá fazer a entre-
ga  aos engenheiros agrôno-
mos, em mãos, nos respecti-
vos  loca is  de  t raba lho .  A
AEASE também enviará via
e-mai l  e disponibi l izará no
s i te :  www.aease .o rg .b r,  o
modelo matriz, para o caso
do colega desejar responder
em meio magnético.

A Cooperativa de Engenheiros Agrô-
nomos do Estado de Sergipe Ltda.
transformou-se em uma sociedade que
pode congregar qualquer profissional da
área do desenvolvimento rural e ambi-
ental, que deseje desenvolver suas ati-
vidades no Estado de Sergipe.

Por decisão de Assembléia, os as-
sociados decidiram reformar o Estatuto
Social da Cooperativa e mudar a sua
razão social para Cooperativa de Enge-
nheiros Agrônomos e de Profissionais
de Desenvolvimento Rural e Ambiental
do Estado de Sergipe Ltda . mantendo
a sigla original “COOPEASE” .

A razão desta iniciativa foi enquadrar
a entidade nas exigências emanadas da
Lei que instituiu a PNATER (Política Na-
cional de Assistência Técnica e Exten-
são Rural para a Agricultura Familiar e
Reforma Agrária) e o PRONATER (Pro-
grama Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural na Agricultura Fami-
liar e na Reforma Agrária), que deter-
mina a obrigatoriedade de todos os
trabalhos envolverem, sempre, equi-
pes multidisciplinares. Deste modo, a
COOPEASE, agora, está apta para par-

ticipar das Chamadas Públicas que o re-
ferido dispositivo legal autorizou,
doravante, como a forma de contratação
dos serviços de ATER, “com Dispensa de
Licitação”.

Hoje, o quadro social da Cooperativa
já conta, além de engenheiros agrônomos,
com médicos veterinários, engenheiros flo-
restais e assistentes sociais.

Segundo Danilo Plácido dos Santos,
presidente da COOPEASE, “sendo uma
das principais características das Socie-
dades Cooperativas, a  adesão voluntária

e número ilimitado de Sócios (Lei
5.764, de 16.12.61, artigo 4º, alínea
I), estamos de portas abertas para a
admissão desses profissionais que
se interessem em celebrar contrato
com uma sociedade de pessoas, em
que as mesmas, reciprocamente, se
obrigam a contribuir com bens ou ser-
viços para o exercício de uma ativi-
dade econômica, de proveito comum,
sem objetivo de lucro”.

Para os interessados, outros escla-
recimentos poderão ser obtidos em:
coopease@yahoo.com.br e 3217-

6886.

COOPEASE AGORA É MULTIDISCIPLINAR
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Anteriormente, neste perió-
dico, fizemos um relato sobre o
instrumento da Discriminatória
Administrativa, ferramenta que
visa regularizar a deformação da
estrutura fundiária iniciada com
as Capitanias Hereditárias, e
que formaram os primeiros
latifúndios.Atualmente, em fun-
ção dessas distorções, identifi-
ca-se à necessidade do Estado
buscar a sua reestruturação
fundiária, que atenda um núme-
ro bem maior de pequenos pro-
dutores rurais, resgatando uma
dívida social que vem perduran-
do desde os tempos coloniais.

Aqui, no Estado de Sergipe,
o pontapé inicial de tal Ação
Fundiária se deu há quase trin-
ta anos com o Projeto de Regu-
larização Fundiária do Nordes-
te BR-0174, convênio INCRA/
ESTADO/SUDENE, acordo UNI-
ÃO/BID, contemplando os mu-
nicípios: Areia Branca, Malhador,

Moita Bonita, Macambira, Cam-
po do Brito, São Domingos, Ita-
baiana, Neópolis, Japoatã,
Japaratuba e Pirambu; seguido
do PDRI Tabuleiros Sul, convê-
nio POLO  NORDESTE  / ES-
TADO DE SERGIPE/SUDENE,
contemplando os municípios:
Itabaianinha e Tomar do Geru; e
Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural do Nordeste-
PAPP, convênio ESTADO DE
SERGIPE/INCRA/SUDENE,
contrato Governo Federal /BIRD,
contemplando os municípios:
Arauá, Pedrinhas, Boquim, Sal-
gado, Lagarto, Simão Dias e
Riachão do Dantas.

Atualmente, existem traba-
lhos em andamento, frutos de
convênios recentes, entretanto
identificamos a necessidade de
que a Regularização Fundiária
seja obrigação do Estado e que
não fique a mercê das Admi-
nistrações como Políticas de
Governo.

Ações de Regularização Fundiária
desenvolvidas no  Estado de Sergipe

DEVER DO ESTADO COM  A
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Taxonomia Vegetal, e ou
Botânica Sistemática, o ramo da
fitologia que trata da nomenclatu-
ra dos vegetais de acordo com o
Código Internacional de Nomencla-
tura Científica, nos surpreende a
cada momento, tanto no que se
refere à sua dinâmica, com o ad-
vento dos recursos da filogenia,
que tem revolucionado os méto-
dos de identificação vegetal, como
pelo uso da linguagem, quase
sempre de origem latina.

O emblemático Sistema de
Classificação de Engler-Diels,
(1936) - Syllabus der Pflanzen -
familien, ao lado de outros botâni-
cos notáveis, como: August
Wilhelm Eichler; (1839-1887);
Antonine Laurent de Jussieu;

(1748-1836); Augustin Pyrame de
Condolle (1778-1841) embasaram
por muitos anos a classificação das
plantas, operacionalizada pela Cha-
ve de Classificação de Viana Freire,
que se baseia, primordialmente, em
caracteres morfológicos, principal-
mente  de folhas, flores, frutos e
sementes. Os primeiros denomi-
nados de Sistemas Artificiais, que
agrupavam as plantas utilizando cri-
térios arbitrários, com Andrea
Caesalpino, (1515-1603), Jean e
Gaspar Bauhin (1541-1624), John
Ray (1628-1705), Tornefort (1656-
1708), Karl Linnné (1707-1778), o
pai da nomenclatura binária, pos-
teriormente, os Sistemas Naturais,
com Jussieu, (1748-1836), A.P. De
candolle (1778-1841) e finalmente

os contemporâneos Sistemas
Filogenéticos com Eichier (1839-
1887), Adolf Engler (1844-1930) e
Arthur Cronquist (1968-1981), que
tratavam  exclusivamente dos ve-
getais superiores.

Com a evolução dos estudos
da genética, uso da microscopia
eletrônica, as revelações
genômicas, a adoção do código de
barras e com os avanços do en-
tendimento da base molecular da
vida (código de base), na identifi-
cação das plantas, os métodos
filogenéticos reordenaram essa es-
pecialização da botânica e atual-
mente, com o advento da A.P.G.II
(Angiosperm Phillogeny Group /
2003), os critérios modernos de
identificação dos vegetais  têm sido

baseados,  principalmente,nas re-
lações evolutivas entre os táxons.

  A nossa tupiniquim pé-de-
galinha, por exemplo,  também
conhecida por morototó, pau-
mandioca, caixeta, parapará,
sheflerão, marupá entre outros,
um elegante  vegetal da famí-
lia Araliaceae de porte arbóreo
que vegeta nos fragmentos da
Mata Atlântica em todo o Nor-
deste brasileiro, também en-
contrada em diversas outras
formações vegetais, atingindo
porte de até 30m, tronco
retilíneo, folhas compostas
palmatilobadas, produtora de
madeira leve, própria para mer-
cenária em geral, indicada
para arborização urbana e em

projetos paisagísticos pela  seu
porte exuberante, anteriormente
classificada como Didymopanax
morototoni Aubl., está atualmente
agrupada no gênero Shefflera, pela
sua inserção filogenética mais pró-
xima. Em algumas regiões do
Estado de Sergipe é também
conhecida por “pau-de-gaiola”
pelo fato de se extrair dos seus
pecíolos foliares um bom ma-
terial para confecção de gaio-
las para passarinhos.

Na Amazônia, por exemplo,
temos uma espécie arbórea per-
tencente à família Hernandiaceae
curiosamente batizada por
Sparattanthelium botocudorum
Mart..

A CURIOSA NOMENCLATURA DOS VEGETAIS
                            DO  DIDYMOPANAX  MOROTOTONI  AO SPARATTANTHELIUM BOT OCUDORUM

Eng° Agr° Jânio Rocha
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AEASE: 60 Anos de História em Sergipe
Na noite do dia 23 de julho, a Associação

de Engenheiros Agrônomos de Sergipe
AEASE, comemorou os seus 60 anos de exis-
tência com uma grande programação festiva.

A solenidade contou com a presença do go-
vernador Marcelo Déda e de diversas autori-
dades, dirigentes de órgãos públicos e do sis-
tema CONFEA, políticos, além de dezenas de
engenheiros agrônomos e familiares, amigos
e outros convidados.

Na solenidade, a AEASE homenageou os
27 ex- presidentes e os 21 sócios fundadores
– que em meados de julho de 1950 se reuni-
ram e fundaram a Associação Sergipana de
Agronomia – ASA -, que depois teve o seu
nome mudado para atual Associação de En-
genheiros Agrônomos de Sergipe-, com uma
placa alusiva ao evento. Alguns ex-presiden-
tes e sócios fundadores, já falecidos, foram
representados por familiares.

Foi uma expressiva homenagem que sen-
sibilizou os homenageados, parentes, convi-
dados presentes e atuais sócios da AEASE,
que elogiaram a iniciativa da diretoria que en-
cerrava o seu mandato.

Dentro das comemorações, a diretoria fez
o lançamento do livro “ Associação de Enge-
nheiros Agrônomos de Sergipe – AEASE 60
Anos de Luta - Retrospectiva”, destacando as
principais realizações e manifestações da As-
sociação nos diversos segmentos do setor
agrícola sergipano e nacional nessas seis dé-
cadas de atuação.

Na ocasião, houve as posses da recém elei-
ta diretoria da AEASE e do Conselho Fiscal, com
mandato para o triênio 2010-2013. O presiden-
te que se despedia, Carlos Augusto Pereira da
Silva, fez o seu pronunciamento destacando o
histórico da AEASE e relembrando os sócios
fundadores e os ex-presidentes, e as princi-
pais realizações da diretoria que encerrava o
mandato, como a aprovação do novo estatu-
to, o apoio à Cooperativa de Agrônomos, a cria-
ção do portal da AEASE, a realização do 9º En-
contro Estadual de Engenheiros Agrônomos e
de diversos eventos técnicos científicos.

 O presidente da nova diretoria da AEASE
para o triênio 2010/2013 -, engenheiro agrô-
nomo Naum de Araujo, agradeceu a presen-
ça das autoridades, colegas e amigos na so-
lenidade e ressaltou a sua alegria e honra em
voltar a comandar os destinos da associação
de classe.

Naum apresentou ao governador Marcelo
Déda, as principais diretrizes da nova direto-
ria e encerrou fazendo uma homenagem ao
colega Clélio da Silva Araujo, um dos baluar-
tes da classe agronômica sergipana, recém-
falecido.

O governador Marcelo Déda que tinha ano-
tado as diretrizes e pleitos da AEASE, disse
que daria uma atenção especial as propos-
tas apresentadas.

Após os pronunciamentos e homenagens,
houve um espetáculo pirotécnico e um coque-
tel servido aos presentes.

Gov. Marcelo Déda parabenizando
 a AEASE  pelos 60 anos.

Naum  de Araújo agradecendo o apoio
dos colegas

Débora Plácido assinando
o Termo de Posse

Marcelo Maciel ex-presidente
 da AEASE

Terezinha Belém filha do sócio-fundador
José Belém de Carvalho

Maria A. Sobral filha do ex-presidente
e sócio-fundador Moacir S. Barreto

Autoridades, parentes e amigos
prestigiaram a cerimônia

Eng° Agr° Carlos Gomes assinando
 Termo de Posse

Coquetel no Salão de Festas
 da AEASE

Eng° Agr° Carlos França, Anselmo Maia,
Luís Sérgio e esposa

O presidente da nova diretoria da AEASE, engenhei-
ro agrônomo Naum de Araujo, fez um emocionado pro-
nunciamento  na noite do dia 23 de julho de 2010,  por
ocasião das comemorações dos 60 anos da AEASE.

Iniciando, Naum agradeceu as prestigiosas  pre-
senças do governador Marcelo Déda, demais autori-
dades, colegas, parentes e amigos na solenidade, res-
saltando a sua alegria de ter recebido dos engenhei-
ros agrônomos sergipanos a honra de voltar a coman-
dar os destinos  da associação de classe durante o
triênio 2010/2013.

Ainda no seu pronunciamento Naum destacou
aspectos de sua vida pessoal, ressaltando o fato de
ser filho de um simples ferreiro de uma usina de açú-
car de Capela e de ter conseguido cursar uma Univer-
sidade e de galgar posições de destaque no âmbito
da carreira profissional na antiga ANCARSE,
COMASE  e, finalmente, na Superintendência Fede-
ral do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, em Sergipe. Depois,  Naum agradeceu aos
componentes da chapa “Unidos pela AEASE” e do
Conselho Fiscal pela solidariedade em todos os mo-
mentos da campanha, aos colegas que o escolheram
para comandar os destinos da AEASE durante os pró-
ximos três anos e conclamou a todos os colegas,
independente do posicionamento durante as eleições,
a se unirem pelo fortalecimento e crescimento da AE-
ASE. “Não foi à toa que o nome da nossa chapa foi
“Unidos pela AEASE’, ressaltou o novo presidente.
Naum ainda destacou o apoio recebido de sua espo-
sa e filhos em todos os momentos de sua vida.

Manifestando a sua preocupação com a classe
agronômica e com os compromissos assumidos na
campanha, Naum fez questão de apresentar e de so-
licitar a atenção do governador Marcelo Déda para as
principais diretrizes da nova diretoria, como a valori-
zação da categoria agronômica, a observância do re-
ceituário agronômico, a luta pelo estabelecimento e
cumprimento do salário mínimo profissional, a reali-
zação de concurso público para atender as necessi-
dades dos órgãos ligados ao setor agrícola estadual,
o fortalecimento da AEASE, trazendo os engenheiros
agrônomos afastados para a sua entidade e maior in-
tegração com a UFS,  entre outras.

 Emocionado, Naum encerrou o seu pronuncia-
mento prestando uma homenagem a  Clélio da Silva
Araujo, um dos baluartes da classe agronômica ser-
gipana, recém-falecido.

Por uma iniciativa do Diretor Administrativo e Financei-
ro Arício Resende Silva, foi implantado na AEASE um novo
plano de gestão financeira, amplamente modernizado, efi-
ciente e, acima de tudo, informatizado, através de contra-
to com o BANESE na aplicação do Programa Gerenciador
de Cobrança.

O novo programa permite a emissão de boletos para o
associado, assim como o cadastramento de outras recei-
tas com o acompanhamento e gerenciamento, via internet,
de toda movimentação financeira da entidade. Segundo
Arício Resende, através da Cobrança WEB BANESE os
bloquetos são gerados utilizando a internet e todas as in-
formações são arquivadas nos computadores do BANESE,
proporcionando maior agilidade, eficiência e segurança das
suas informações. É uma inovação da AEASE na presta-
ção de serviços aos associados, disponibilizando um sis-
tema com acesso seguro na internet  onde poderá execu-
tar várias opções como:

Gerar, emitir, imprimir 2ª via e transmitir boletos via e-
mail;

Consultar pagamentos.
O Programa oferece comodidade, conveniência, agili-

dade e simplificação de processos com redução de cus-
tos, com as seguintes vantagens:

* Rapidez no envio;
* Economia, pois elimina a emissão, o manuseio e a

postagem de bloquetos quando enviados via e-mail;
* Demonstrativo de movimentação dos seus títulos atra-

vés da Internet, podendo consultar e imprimir, a qualquer
hora, ou via relatório papel;

* Evita riscos e extravio, pois as informações são ar-
mazenadas nos computadores do Banese;

 A impressão e postagem dos bloquetos podem ser
realizadas no seu ambiente de trabalho; Não existe baixa
de arquivos; é só consultar as liquidações dos seus títulos
na internet; Impressão de segunda via; Permite importa-
ção de base; Permite acesso no seu ambiente ou em qual-
quer lugar do mundo; Tarifas competitivas e negociadas
com o BANESE

O presidente da AEASE, engenheiro agronômo
Naum de Araújo e o vice-presidente engenheiro
agronômo Fernando de Andrade visitaram o presi-
dente do CREA-SE, engenheiro  civil Jorge Roberto
Silveira, no último dia 04 de agosto.

A visita teve como finalidade estreitar as relações
e conhecimento mútuo entre as duas entidades, além
de oportunidade para discussão de possíveis proje-
tos de parceria do trabalho e possibilidade de melhor
interação do engenheiro agronômo no âmbito do sis-
tema CONFEA/CREA.

Durante o encontro  foram agendadas algumas
ações em parceria a serem desenvolvidas a curto
prazo pelas duas instituições, a exemplo do debate
dos candidatos ao Governo do Estado, bem como a
elaboração do Manifesto referente ao preenchimen-
to do cargo de Superintendente da CODEVASF/SE.

Como resultado da interação entre as duas entida-
des, o CREA-SE, a partir desta edição passa a ser um
dos principais patrocinadores do Jornal da AEASE.

O CREA-SE, AEASE   e SENGE  encaminharam,
no dia 12 de agosto, um documento ao Ministro da
Integração Nacional, ao Presidente da CODEVASF
e ao Governador do Estado de Sergipe, manifestan-
do preocupação e desacordo no tocante ao proces-
so de mudança ocorrido no cargo de Superinten-
dente da CODEVASF, no Estado de Sergipe.

O documento também foi publicado  em jornais
de circulação diária em Aracaju, para que a socie-
dade tomasse conhecimento do fato e da posição
das entidades representativas dos profissionais da
engenharia em Sergipe frente ao ocorrido.

É importante destacar para a categoria agronômi-
ca  que a elaboração e a divulgação do manifesto
ocorreu  em função da posição firme e crítica da dire-
toria da AEASE, em todas as etapas do processo.

Veja a íntegra do Mani festo no porta l :
www.aease.org.br/noticias .

Modernização da
Gestão Financeira

Naum se emociona ao voltar a
comandar os destinos da AEASE
POSSE

Diretoria da AEASE visita o
presidente do CREA

Entidades manifestam desacordo
com processo de mudança na

CODEVASF em Sergipe

Presidente da AEASE Naum de
Araújo e esposa

Parentes e amigos dos agr°
comemorando na festa
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