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TÉCNICOS AGRÍCOLAS, 

SERVIDORES DO IAPAR, 

QUEREM QUADRO PRÓPRIO 

 
s Técnicos Agrícolas Denilson Fantin, Audilei de Souza 
Ladeira, José Alves de Azevedo, Ronaldo Rossetto, 
representando os demais técnicos do IAPAR, 

juntamente com o presidente do SINTEA/PR, Gilmar Zachi 
Clavisso estiveram reunidos com o secretário da agricultura e 
abastecimento do estado do Paraná, Noberto Anacleto 
Ortigara, no início do mês de julho. 
Durante a reunião, os Técnicos, através de seus 
representantes, reivindicaram a implantação de um quadro 
próprio ou diferenciado para os profissionais Técnicos 
Agrícolas, em suas diversas modalidades, visando uma tabela e 
piso salarial semelhante à estabelecida na ADAPAR e EMATER, 
com mínimo de R$ 2.025,00 e final de carreira no valor de R$ 
6.000,00.  
Para o presidente do SINTEA/PR, tal reivindicação justifica-se 
pelo fato de que existem, aproximadamente, 150 Técnicos 
Agrícolas atuando no IAPAR, exercendo uma atividade fim, 
realizando pesquisas agropecuárias, cuja exigência em 
concurso é a formação profissional em escola autorizada, já 
que o exercício da profissão está regulamentado pela Lei 
5524/68 e seu Decreto Regulamentador nº 90.922/85, ou seja, 
na área de Ciências Agrárias. 
O secretário Norberto Ortigara disse que pretende contatar a 
diretoria do IAPAR para analisar as solicitações e, também, 
recomendou que a comissão de representantes dos técnicos 
participe, ativamente, das reuniões que a Diretoria do IAPAR 
estará promovendo, nos próximos 30 dias, para elaboração do 
novo PCCS, que posteriormente será enviado à Assembleia 
Legislativa para aprovação. 
“São pequenos ajustes que, com bom senso das partes, 
poderão gerar frutos”, comentou o presidente do SINTEA/PR. 

TRANFORMAÇÃO DO CARGO DO 

DEFIS/SEAB PARA A ADAPAR 

Diretores da 
ATAEPAR, Valcir 
Inácio Wilhelm - 
presidente e Paulo 
Macedo – 
financeiro, bem 
como, o vice 
presidente do 
SINTEA/PR, Jairo da 
Silva Rocha e 

Antonio Caetano, diretor regional de Maringá, estiveram 
reunidos com o grupo de representantes dos Técnicos 
Agrícolas da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Paraná – ADAPAR, Márcio Alexandre de Castro Polido (Cornélio 
Procópio), Glezer de Araújo (Jacarezinho), Anderson Costa 
Rizzatto (Paranavaí), Antonio Caetano (Maringá), Maria das 
Vitórias D. N. Izidoro, Bruno Rossa, Paulo Gilberto de Deus 
(Curitiba e região metropolitana), no dia 29 de junho, em 
Curitiba. 

Durante a reunião, os Técnicos e o advogado Lincoln Eduardo 
Albuquerque de Camargo Filho fizeram uma análise da 
TRANFORMAÇÃO DO CARGO DO DEFIS/SEAB PARA A ADAPAR 
conforme artigo  43 da lei Nº 17.187 de 12 de junho de  2.012. 

O grupo também tratou do cumprimento do Artigo 41, em 
seus incisos de I a VI da 
lei 17.187 que se referem 
ao auxílio ou vale-
transporte, auxílio ou 
vale-alimentação, ajuda 
de custo. 

Segundo o advogado, é 
recomendável que a ATAEPAR, representando o maior número 
possível de técnicos servidores da ADAPAR, ingresse com ação 
coletiva na forma de Mandado de Segurança, buscando a 
transformação do cargo. O causídico apresentou também a 
proposta de honorários a ser assumida pela Associação, bem 
como, dos custos de responsabilidade de cada associado. 
Destacou ainda que somente serão abrangidos pela ação, os 
servidores Técnicos Agrícolas da ADAPAR que estiverem 
associados a ATAEPAR e em dia com suas contribuições sociais.  

REUNIÃO COM PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO EMATER 

O Presidente do SINTEA PR e da ATAEPAR participaram de uma 
reunião com o presidente do Instituto EMATER, Sr. Rubens 
Ernesto Niederheitmann,  no dia 08 de julho. 
Na reunião foram tratados diversos assuntos, entre os quais 
destacamos: 
- Concurso público: o presidente disse que os setores técnicos 
da Secretaria de Administração e Previdência continuam 
fazendo análises para a elaboração do edital do concurso 

público e que são boas as perspectivas de sua publicação, 
apesar das restrições de ordem contingencial.   

- Avaliação de Desempenho: A avaliação anterior já foi paga e 
agora a autarquia têm mais três anos para realizar uma nova 
avaliação. 

- Progressão: os funcionários com mais de 30 anos “de casa” 
receberão 5% a cada ano.  
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CONVENÇÕES COLETIVAS 2013/2014 

SESCAP X SINTEA/PR 

 

 Comissão de Negociação Coletiva do SESCAP-PR se 
reuniu no dia 19 de junho, com representantes de 
sindicatos laborais representantes de categorias 
profissionais diferenciadas, para concluir a 

formalização, por meio de assinaturas, das Convenções 
Coletivas de Trabalho 2013-2014.  

O índice de reajuste foi fechado em 8,5 %. O salário do Técnico 
Agrícola ficou, assim, definido: R$ 1.310,70 na admissão e R$ 
1.591,70 após 90 dias de experiência. 

Participaram do encontro Luiz Antônio Pedroso, representando 
o SINDESPAR (Sindicato dos Desenhistas do Estado do Paraná); 
Aloisio Merlin, do SINAEP (Sindicato dos Administradores do 
Estado do Paraná); Ulisses Kaniak, Vera Lucia Podgurski e Liz 
Cordeiro, representantes do SENGE (Sindicato dos Engenheiros 
do Paraná); José Antônio G. Haena, do SINZOOPAR (Sindicato 
dos Zootecnistas do Paraná); Lourival Uhlig, do SINDIVET 
(Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná), Gilmar Zachi 
Clavisso, do SINTEA (Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível 
Médio do Estado do Paraná) e Ivo Petry Sobrinho e Marco 
Antônio Sanson Silva pelo SINDASPP e Mauro Cesar Kalinke 
presidente do SESCAP. (Fonte: SESCAP-PR) 

 
 

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO X SINTEA PR 
Após as negociações com a Federação do Comércio do Paraná para o reajuste da convenção coletiva de 

trabalho referente a 2013/2014 o índice foi fechado com de 8,5 %. O salário do Técnico Agrícola ficou: 

R$ 1.345,40 na admissão e R$ 1.535,27 após 90 dias de experiência. 

 

OPORTUNIDADES PARA TÉCNICOS AGRICOLAS 
FUNDAÇÃO TERRA 
Regime de contratação: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 
Função: Assistência Técnica na Implantação de Boas Práticas de 
Comercialização nas Centrais de Abastecimento do Paraná-CEASA, 
Unidade Atacadista de Curitiba. 
Requisito: Residir em Curitiba preferencialmente nas imediações 
da CEASA Curitiba (bairros Pinheirinho, Tatuquara, Capão Raso, 
Xaxim, Sitio Cercado, Umbará,  CIC) 
Remuneração: R$ 2.000,00 + Vale Alimentação 
Cadastramento de Curriculum Vitae e mais informações: 
www.fundacaoterra.com.br 
 

ADEOP  
A ADEOP (Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo 
Oeste do Paraná) participará da chamada pública do INCRA. Está 
em busca de profissionais com experiência em Assistência Técnica 
e Extensão Rural, que tenham disponibilidade de mudança e 
formação nas seguintes áreas: - Técnicos (as) Agrícola; - 
Técnico(as) em Pecuária; - Técnico(as) em Agropecuária.  
 
Interessados devem acessar o Site http://www.adeop.org.br/, no 
link NOTICIAS (Veja as vagas) e na aba MAIS (trabalhe conosco) 
baixar o formato do currículo que desejamos e após o 
preenchimento enviar. 
 

CONSELHO PROFISSIONAL------------------------------------------------ 
Decisão Judicial: Os Técnicos não participam mais como conselheiros no CONFEA/CREA´s, conforme prevê a Lei n° 5194-66. 
O CONFEA/CREA´s num passado recente cedeu uma vaga de técnico no plenário do CONFEA e do CREA´s contra a lei, com o objetivo de 
adoçar e neutralizar a luta dos técnicos agrícolas. 
O movimento dos Técnicos Agrícolas sempre defendeu a tese da desvinculação do CONFEA/CREA e libertar-se como os técnicos em 
segurança do trabalho, que não possuem conselho profissional, mas são registrados no Ministério do Trabalho. Os Técnicos Agrícolas 
possuem legislação própria e é independente sobre o exercício da profissão, portanto, independem da tutela de conselho. 
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