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IV CONGRESSO NACIONAL DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS

O

s Técnicos Agrícolas brasileiros,
categoria profissional formada
por um universo de 300 mil
profissionais, estarão comemorando
neste ano de 2016, 105 anos da
existência da profissão no país e 75
anos da ATARGS, primeira entidade
de classe dos Técnicos Agrícolas.
Estas comemorações serão os pontos
de destaque do IV CONGRESSO
NACIONAL
DOS
TÉCNICOS
AGRÍCOLAS (IV CNTA) organizado
para acontecer em Gramado/RS, de
03 a 07 de agosto de 2016. O evento
é promovido pela Federação Nacional
dos Técnicos Agrícolas (FENATA) e
pela Associação dos Técnicos
Agrícolas do Rio Grande do Sul
(ATARGS).
O ambiente e a programação do IV
CNTA vão reproduzir a importância
socioeconômica da presença do
Técnico Agrícola na expansão da
capacidade do Brasil em atender as
demandas de produção do mercado interno e externo,
colocando o nosso país entre os maiores produtores mundiais
de alimentos. Ao analisarmos esta nova realidade da nossa
economia, constatamos não só a presença do Técnico Agrícola
como propulsor do desenvolvimento, mas também a
capacidade, a consciência e o vigor que tem demonstrado na
luta para organizar-se como categoria profissional.
A evolução da atividade do Técnico Agrícola, que se ramifica e
se expande no país, também será tema de alto relevo no IV
Congresso, uma vez que a força operativa da categoria tem se
destacado em segmentos específicos da atividade agrícola tais
como a assistência técnica e extensão rural, pesquisa
agropecuária, pesca, reflorestamento, cooperativismo e
empreendedorismo rural.
Ao longo dos últimos anos, até chegarmos ao Brasil de hoje,
estas modalidades profissionais foram se incorporando ao
leque de atividades dos Técnicos Agrícolas e passaram a ser
decisivas no incremento da produção de alimentos. É, então, a
partir da busca de oportunidades, da construção de sua
identidade profissional e da ação política de suas entidades de
representação que se criam as oportunidades do profissional
ser reconhecido e valorizado. Paralelamente a estes avanços,
a economia agrícola brasileira também assume uma fase de
superação e crescimento.

O IV Congresso também será a
oportunidade de recuperar
fatos históricos da categoria
profissional e mostrar passo a
passo, como os técnicos se
agruparam em torno da
atividade,
articularam
solidamente seus movimentos
estaduais
e
nacionais,
liderados
por
suas
representações políticas e
alcançaram conquistas de
enorme relevância como o
reconhecimento da profissão
e a regulamentação de suas
atribuições profissionais. Tais
aspectos serão retratados em
painéis expostos nem área de
circulação bem como em
compêndio
editorial que
tratará especificamente da

temática dos “105 anos
da profissão”.
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