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ENCONTRO NACIONAL DE LIDERANÇAS 

 DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 

 
O presidente do SINTEA-PR, Gilmar Zachi Clavisso, 
representou à Categoria, durante o Encontro Nacional de 
Lideranças, realizado de 11 a 13 de dezembro, em Brasília. 

Também participaram do evento, presidentes de Sindicatos e 
Associações, filiados à FENATA, de 18 Estados do Brasil, onde 
planejaram ações e metas para o ano de 2015, sendo 
debatidos diversos temas como: 

a) Finalizado o Projeto do Conselho Profissional de 
Técnicos Agrícolas e as estratégias de aprovação do 
mesmo; 

b) Cadastro Ambiental Rural (CAR); 
c) ANATER e os Projetos de Assistência Técnica e 

qualificação profissional; 
d) Audiências no Superior Tribunal de Justiça e no 

Ministério da Agricultura. 

Com relação aos debates mais internos da categoria, foram 
aprovados estágios para arrecadação da contribuição sindical 
de 2015; regularização de sindicatos junto ao Ministério do 
Trabalho; reorganização do Instituto Agropecuário do Brasil – 
INTAGRO, para promover o projeto de qualificação 
profissional; negociações de Convenções e Acordos Coletivos 
de Trabalho (súmula 374 do TST) e detalhamento do IV 
Congresso Nacional de Técnicos Agrícolas, a ser realizado de 3 
a 7 de agosto de 2016, na cidade de Gramado e Canela no Rio 
Grande do Sul. 
 

CONSELHO PROFISSIONAL DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS  

“Só nosso e diferente”! 
Neste encontro, lideranças de Técnicos Agrícolas, analisaram e 
finalizaram o projeto de criação do conselho próprio e 
exclusivo de Técnicos Agrícolas. Este será um conselho com 
uma administração centralizada e enxuta, que traz no seu 
bojo, mais agilidade e menor burocracia.  

O custo para o Técnico Agrícola registrar será, basicamente, a 
anuidade, pois não haverá custo com a ARTA – Anotação de 
Responsabilidade Técnica Agrícola, somente a inscrição no 
conselho para efeito de contratos. Também haverá uma 
estreita ligação do conselho com as entidades de 
representatividade da categoria, como associações e 
sindicatos de Técnicos Agrícolas. 

A estratégia de encaminhamento do projeto de lei no governo 
executivo será através da mobilização das entidades dos 

técnicos e lideranças políticas. Os 18 estados do Brasil 
presentes no encontro mostraram motivação, entusiasmo e 
força política para uma nova luta pelo conselho próprio. 

A força da categoria dos Técnicos Agrícolas já foi demonstrada 
em outras oportunidades, como do advento do Decreto 
Regulamentador da profissão em 1985 e o Decreto n° 4560 
em 2002. Outro momento importante foi a aprovação do 
conselho privado dos Técnicos Agrícolas, que não foi 
sancionada, por conta da decisão do Supremo Tribunal 
Federal; além de inúmeras ações judiciais, beneficiando o 
mercado de Técnicos Agrícolas. Importante ressaltar que 
nenhuma outra categoria conquistou o que os Técnicos 
conquistaram graças a seriedade de lideranças e 
posicionamento em favor dos Técnicos Agrícolas. 
 

QUALIFICAÇÃO PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR 

Lideranças de Técnicos Agrícolas, em reunião com o 
representante do Meio Ambiente, Senhor Gabriel Lui, Diretor de 
Desenvolvimento Rural do MMA, debateram a possibilidade de 
estabelecer novo prazo para o cadastramento do CAR pelos 
produtores. 

Além disso, as cotas, ou seja, as sobras de florestas da 
propriedade rural, com área acima da Reserva Legal, poderão ser 
negociadas com produtores sem reserva legal. Para isso, está 
sendo elaborada uma minuta de decreto para regulamentar a 
questão. 

O Ministério está promovendo curso básico à distância para 
Técnicos Agrícolas, com carga horária de 78 horas, em um 
período de aproximadamente seis semanas, sendo que as 
inscrições serão encerradas em 19 de dezembro, através do site 
www.mma.gov.br. O MMA já investiu 91 milhões e tem 500.000 
cadastros com120.000.000 de hectares. 

Lembramos que basta acessar o site www.car.gov.br baixar, pois 
funciona off-line e preencher o cadastro. 

Lideranças dos Técnicos Agrícolas, em Brasília. 

http://www.sinteapr.org.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.car.gov.br/
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ANATER E OS PROJETOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA 

Com a criação da ANATER – Agencia Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, Caio Rocha, Secretário do MAPA, 
comentou que o governo através do Ministério da Agricultura 
e pecuária – MAPA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
– MDA, pretendem desenvolver, nos próximos dois anos, o 
maior projeto de assistência técnica de todos os tempos, 
inclusive com alocação de recursos suficientes para executar o 
projeto e atender os produtores. 

No Brasil, existem 31 mil extensionistas, sendo metade na 
EMATER e o restante distribuído nas cooperativas, além de 
mais 4 mil empresas de consultoria credenciadas no Banco do 
Brasil que fazem três vistorias e o projeto. 

Será credenciada assistência técnica de empresas e técnicos 
autônomos com microempresa – ME para atender em torno 
de 25 a 30 famílias/técnicos, por um período de dois anos, 
cujo reembolso será em torno de R$ 3.000,00 por família. O 
técnico tem que dispor de veículo, terá a quilometragem 
reembolsada. 

Atualmente, o Brasil possui 851 milhões de hectares, com um 
número de 5,2 milhões de famílias de agricultores, sendo 4,3 
milhões de pequenos agricultores, 516,8 milhões de médios e 
os demais agricultores somam 382,2 mil. 61% do território 
brasileiro ainda está preservado. 

 

ASSISTENCIA TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
ATRAVÉS DO PROJETO SENAR 

O SENAR, ligado a CNA – Confederação Nacional da 
Agricultura, tem sido uma das principais entidades na 
qualificação profissional no meio rural e agora com a 
expectativa do projeto de governo de assistência técnica, 
pretende credenciar-se para atender aproximadamente 
100.000 famílias de agricultores. 

As ações prioritárias (ATER/SENAR) estão relacionadas à 
produção assistida, gestão de propriedades, diagnósticos 
produtivo econômico social e formação profissional. 

A capacitação de técnicos de campo consiste na capacitação 
metodológica (24 horas), gerencial (48 horas), tecnológica 
(96horas), software (82 horas) totalizando 200 horas. Há 
necessidade de formação de 3 mil Técnicos Agrícolas, sendo 
que profissionais já formados e estudantes Técnicos Agrícolas 
que estiverem no 3° ano, também, podem se matricular. 

O curso é presencial e certificado pelo PRONATEC. A previsão 
é realizar a capacitação de profissionais em 25 estados, 
durante o ano de 2015.  

O objetivo desta capacitação é preparar os temas para o 
credenciamento na qualificação profissional e assistência 
técnica realizada pelo SENAR. 

COMEMORAÇÕES

DIA DO TÉCNICO AGRÍCOLA 

 

Os Técnicos Agrícolas da região de FRANCISCO BELTRÃO 
participaram de uma confraternização no dia 7 de 
novembro. O evento foi realizado na sede da BR Foods e 
contou com a presença de profissionais de diversas 
empresas da região. O Diretor em Tecnologia do SINTEA 
PR, João Teixeira da Cruz participou do evento 
realizando palestra, onde enfatizou a importância da 
luta em prol de toda à Categoria. 

CAFÉ DA MANHÃ COM TÉCNICOS! 

 

O Sindicato Rural de GUARAPUAVA realizou em sua sede, a 

primeira edição do Café da Manhã dos Técnicos Agrícolas 

com a participação de Técnicos da região e do Diretor 

Regional do SINTEA-PR, Dirlei Antonio Manfio, onde 

analisaram diversas questões relacionadas à profissão e à 

Categoria Sindical. 

http://www.sinteapr.org.br/
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EVENTO AGRIPEC - CEEPOM 

O Diretor em Tecnologia 
do SINTEA-PR e Presidente 
da ATAEPAR, João Teixeira 
da Cruz participou como 
palestrante da Semana 
Técnica Sobre Agricultura e 
Pecuária - Evento AGRIPEC 
- CEEPOM.  

O evento contemplou 
palestras técnicas que 

foram ministradas por profissionais da agropecuária da 
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, Fundação ABC - 
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. 

Representando a Categoria dos Técnicos Agrícolas e em nome 
do SINTEA-PR/ATAEPAR, o Técnico João Teixeira da Cruz falou 
sobre a importância do profissional Técnico Agrícola e as 
perspectivas de trabalho no contexto da produção 
agropecuária paranaense, além das obrigações e direitos de 
acordo com a legislação profissional. 

O Evento aconteceu no dia 20 de outubro e foi organizado 
pelo Centro Estadual de Educação Profissional Olegário 
(CEEPOM - Castro PR). 

Alunos do terceiro ano do Colégio Olegário de Macedo, 
localizado em Castro - PR 

 

Técnicos reivindicam criação de tabela no QPPE 

Diretores do SINTEA, Gilmar Clavisso e Jairo da Silva Rocha, 
participaram de audiência com o Secretário de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, no dia 
2 de dezembro, para discutir o pedido da criação de uma 
tabela para os Técnicos Agrícolas no QPPE. 

Atualmente os Técnicos estão, desde 2002, na vala comum 
do cargo de Execução e por vários momentos, o Sindicato, 
através de seus representantes, têm buscado a criação da 
tabela própria, sem êxito. No dia 07 de novembro de 2014, 
foi protocolada uma solicitação do tema. 

Na referida conversa com o Secretário Norberto Ortigara, 
este informou que fez contato com a Secretaria de Estado 
da Administração e Previdência, no dia 28 de novembro de 
2014, sobre o pleito da Categoria e a resposta foi de que no 
próximo ano deverá haver um estudo do QPPE e que é 
importante da manifestação do SINTEA, juntamente com a 
SEAP. 

Dessa audiência, ficou do SINTEA elaborar um ofício para a 
Secretária de Estado da Administração e Previdência, 
enfatizando a necessidade de um tratamento especial no 
enquadramento dos Profissionais em tabela apropriada aos 
Técnicos Agrícolas das suas diversas modalidades no QPPE. 

Vamos continuar lutando para esta causa ter a 
conquista que merece!!! 

 

 

http://www.sinteapr.org.br/

