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05 DE NOVEMBRO 
DIA NACIONAL DO TÉCNICO AGRÍCOLA 

 Dia do Técnico Agrícola sempre foi 
comemorado no dia 05 de Novembro em 
alusão a Lei n. 5.524/68, que regulamenta a 

profissão em suas diversas modalidades.  

No Paraná a comemoração foi oficializada em 2004 
com a Lei n.°14.350/04 e em janeiro desse ano a 
Presidente da República Dilma Rousseff sancionou a 
Lei Federal n° 13.099/2015, que institui o dia 05 de 
novembro como o “Dia Nacional do Técnico 
Agrícola”.  

A história dos profissionais Técnicos Agrícolas 
iniciou com a formação na Escola de Viamão – Rio 
Grande do Sul, quando, segundo a história, 30 
Técnicos Agrícolas matricularam-se, no ano de 
1911, na Escola Estadual Técnica de Agricultura. 
Dessa turma, 8 técnicos rurais concluíram o curso 
em 1913. 

No Paraná existem, atualmente, 19 colégios 
agrícolas estaduais, dois federais e um particular, 
reconhecidos e constituídos nos 
termos das Leis n.° 4.024/67, 
6.692/71, 7.044/82 e 9.394/96, 
habilitando Técnicos Agrícolas em 
Agropecuária, Florestal e Pesca 
para o mercado paranaense e 
para outros estados brasileiros. 

Atualmente, os Técnicos Agrícolas, 
em suas diversas modalidades 
como agricultura, pecuária, 
agropecuária, florestal, pesca, 
enologia, açúcar e álcool, leite e 
derivados e outros afins somam 
200 mil profissionais no Brasil. 
Somente no Paraná existem 12 mil 
Técnicos atuando como 

empregados, autônomos e empreendedores de 
empresas de consultoria agropecuária, topografia e 
comércio de agrotóxicos, sementes e produtos 
animais, além de realizarem projetos agropecuários, 
de crédito rural, seguro agrícola, pareceres técnicos, 
assistência técnica, emitir Certificado Fitossanitário 
de Origem (CFO), laudos de Licenciamento 
Ambiental, transformação agroindustrial, receitas 
de agrotóxicos, fiscalizações agropecuárias e 
ajardinamentos, dentre outras funções. 

A Categoria é organizada no Estado através do 
Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio 
(SINTAG-PR) e também conta com a Associação dos 
Técnicos Agrícolas do Estado do Paraná (ATAEPAR). 
Nacionalmente os Técnicos Agrícolas, através de 
suas representações estaduais associativas e 
sindicais, são filiados à Federação Nacional de 
Técnicos Agrícolas – FENATA e à Central dos 
Sindicatos Brasileiros – CSB 
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CONSELHO PRÓPRIO 
“Conselho Próprio dos Técnicos Agrícolas: Só Nosso, e Diferente!”. 

urante o XXXI Encontro Nacional de 
Técnicos Agrícolas, que aconteceu em 
maio de 2015, em Brasília/DF, a 

Direção da FENATA e lideranças de 20 Estados 
do Brasil entregaram ao Vice‐Presidente da 
República, Dr. Michel Temer, a proposta da 
FENATA para a Criação do Conselho 
Uniprofissional dos Técnicos Agrícolas. 

A proposta de criação do Conselho próprio dos 
Técnicos Agrícolas foi amplamente discutida, 
definindo estratégias de articulação para 
convencer o Governo a encaminhar o projeto 
ao Congresso Nacional. 

Os Técnicos Agrícolas sempre defenderam um 
órgão de fiscalização diferente, unitário, de 
baixo custo e que seu papel único seja a 
fiscalização profissional.  

Durante o Encontro Nacional, foi aprovado uma 
Campanha Nacional pela aprovação do Conselho 
Próprio, com o seguinte Slogan:  

“Conselho Próprio dos Técnicos Agrícolas: 
Só Nosso, e Diferente!”. 

O Presidente da FENATA, Mário Limberger está 
confiante na proposta dos Técnicos Agrícolas pelo 
Conselho próprio. Pois, o setor agropecuário é hoje 
o motor da economia do País e os Técnicos 
Agrícolas são peças importantes na produção 
agrícola. Por isso, um Conselho só para os Técnicos 
Agrícolas fortalecerá cada vez mais a profissão e 

será importante para o setor primário. 

Parabéns aos profissionais 

Técnicos Agrícolas que tanto 

contribuem para o 

desenvolvimento da agricultura 

brasileira! 
 
 

Gilmar Zachi Clavisso 
Diretor Presidente do SINTAG PR 

 
João Teixeira da Cruz 
Diretor Presidente da ATAEPAR 
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(Mário Limberger – Presidente da FENATA e Vice-
presidente Michel Temer) 
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