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Vacaria - ASAV Nele temos participado de boas reuniões, algumas mais
festivas, outras mais técnicas. Entretanto, é o grande fórum da profissão em
nossa cidade, e por que não, na região. A força de nossa profissão, seu
reconhecimento e alcance de objetivos passa pela união da categoria de várias
formas. Conhecimento e participação é uma delas.

Para aqueles que chegam e ainda não conhecem, para
aqueles que já chegaram mas ainda não pensaram nisso e mesmo para os que
já são sócios, lembrem-se, aASAV é nossa. Cabe a nós, agrônomos, e à nossa
participação, toma-Ia cada vez mais efetiva e atuante, pois o resultado será
colhido em primeiro lugar por nós, agrônomos de Vacaria e região.

Por conta disso, nós, da nova diretoria, deixamos nosso
efusivo abraço e saudações agronômicas a todos os colegas novos, usados
(velho nunca!!!) e atuais. Procurem um colega filiado e se informem como
fazer parte deste grande grupo, ou vá direto a nossa página na internet
(http://www.asav.com.br/asav/).

De qualquer forma, estaremos esperando vocês na próxima

E agora Gurí?

Pois é... fim de ano que chega, presentes para comprar, s a f r a no
campo, preços que sobem e descem, boas e más notícias, e segue a
vida... Mas diferente dos anos anteriores, na seara agronômica, uma

novidade pode alterar este marasmo de montanha russa que sempre é a
agropecuária.

Vamos falar aqui da chegada de uma fornada de novos
engenheiros agrônomos ao mercado, e dessa vez,junto com aqueles que vem
de longe ou retonam, uma fornada "made in Vacaria".

Neste fim de ano, em tomo de 30 novos engenheiros
agrônomos terminam o curso no campus da Universidade de Caxias do Sul
aqui de Vacaria. Alguns são de fora e farão o caminho inverso, ou seja, vão
embora da cidade. Mas a maioria fica. De qualquer forma, parabéns a todos
vocês futuros recém formados.

Ao longo do tempo foram ouvidas várias opiniões sobre a
proliferação de cursos no Brasil, aqui, no caso, de agronomia. Na maioria, o
receio era pela competição no mercado de trabalho. Eu, particularmente, sou
de uma fornada saída na boca da crise ... anos 90, a famosa década perdida.
Realmente foram 10 longos anos de mercado em baixa, escutando muita
reclamação de colegas ... estes já colocados profissionalmente. Nos dias de
hoje, é palpável a diferença. Naquela época, assim como hoje, quem
procurava, achava ... o que muda de lá pra cá é que antes levava mais tempo.

reunião. Até lá!

LUCIANO GEBLER
Eng. Agrônomo

Relações públicas da ASAV



Hoje. com o avanço das comodities no mercado mundial,
a profissão está melhor cotada do que nestas décadas passadas. Aqui mesmo,
em Vacaria, sabemos que coritratações acontecem o tempo todo no setor
privado. Além disso, a porta do funcionalismo público para agronomia
voltou a abrir, com concursos em varias Emateres do país e centros de
pesquisa ... quem procura acha.

Desta turma nova que está chegando, muitos seguirão
estes caminhos ... outros serão encaminhados a outro treinamento, que é
assumir cada vez mais as atividades da família em suas propriedades (não se
apressem ... seus pais tem experiência que deve ser apreendida antes de
passar o bastão). E sobre isto, convém deixar um conselho (que como dizem,
se fosse bom era cobrado), a formação não acaba na entrega do canudo.
Muito ainda há de se fazer e se aprender até que nossos pares nos vejam
como queremos: Profissionais bem sucedidos, experientes e de quem
queremos (ai sim, por favor, de graça), conselhos.

Neste ínterim, existem ambientes em que esta formação é
mais gostosa do que outros ... nestas horas, as reuniões de colegas tem um
sabor diferente e muito conhecimento rola. A diferença é que além do
ambiente informal, é uma via de mão dupla. Alguém também vai te escutar
pois algo diferente foi feito.

Um destes ambiente é a Associação dos Agrônomos de

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO
FELIZ ANIVERSÁRIO!

" Que seus caminhos permaneçam sempre iluminados,
para que possas continuar a iluminar também aqueles que

tem a oportunidade de trilhar com você, um trechinho
desta longa jornada."

Eduardo Pagot 01
Sérgio Luís B. Ferraz 01

Taísa Dai Magro 06
Caroline Pagno 13

Narciso Pegoraro 15
Elisio Cembranel 18

Eduardo José Deluchi 3

a. Garanta o crescimento e precocidade
de seu pomar com mudas de material
genético superior. Visite pomares com

mudas da RASIP e comprove.
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