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LIDERANÇAS DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 

SE REÚNEM EM BRASÍLIA  

Realizado, nos dias 2 a 
4 de dezembro, em 
Brasília, o Encontro de 
Lideranças de Técnicos 
Agrícolas, contou com 
a participação de 20 
profissionais, 
representantes de 
Sindicatos e 
Associações, filiados à 
Fenata. 
O Encontro teve por finalidade discutir ações sobre o 
Programa PróTécnicos, campanha associativa, recursos 
financeiros, ações judiciais em defesa dos direitos 
profissionais, Instruções Normativas do MAPA, a realização do 
IV Congresso Nacional de Técnicos Agrícolas e a Campanha 
Nacional pelo Conselho Uniprofissional, além de audiências no 
Executivo e Legislativo. 
Nesse encontro foram estabelecidas metas para todas às 
entidades representadas e que devem ser cumpridas até 
fevereiro de 2016. 
 
IV Congresso Nacional de Técnicos Agrícolas 
O IV Congresso Nacional de Técnicos Agrícolas será realizado 
na cidade de Gramado - RS, nos dias 3 a 7 de agosto de 2016. 
As inscrições já estão abertas no site da Fenata 
(www.fenata.com.br) e do SINTAG-PR (www.sintag-pr.com.br) 
e a meta é o comparecimento de aproximadamente 1.000 
congressistas de todo o país. 
O local do evento e os hotéis já foram previamente 
contratados pela Fenata e o custo vai ser a partir de R$ 600,00 
(seiscentos reais) por pessoa, desde que sejam duas ou mais 
pessoas, com direito a três diárias, café da manhã e dois 
jantares. Os Técnicos Agrícolas podem inscrever esposa e 
filhos e neste caso o custo reduz. O valor poderá ser 
parcelado, via boleto. 
Cabe lembrar que a cidade de Gramado é uma cidade 
turística e no período do Congresso também vai estar 
acontecendo na cidade o Festival de Cinema de 
Gramado. 
 
Conselho Uniprofissional de Técnicos Agrícolas 
O Conselho Uniprofissional é uma bandeira de luta 
antiga da Fenata e dos Técnicos Agrícolas de todo o 
Brasil. 
A Fenata articulou vários projetos de criação do 
Conselho de Técnicos Agrícolas, inclusive quando abriu a 

possibilidade do 
conselho privado, os 
Técnicos Agrícolas 
aprovaram no Senado 
e na Câmara dos 
Deputados o Conselho 
dos Técnicos Agrícolas. 
Porém, quando 
faltavam apenas 15 
dias para a sancionar o 
Projeto de Lei pela 

Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
pela arguição de inconstitucionalidade. Desta forma, todos os 
conselhos retornaram a condição de Autarquia, o que 
impediu, na época, a Presidência da República de sancionar o 
nosso Projeto, como aconteceu dias antes com o Conselho de 
Educação Física, que foi sancionado. 
Como presente para a Categoria naquele momento, 
aperfeiçoamos o Decreto 90.922/85, através do Decreto nº 
4.5460/02. 
É importante salientar que, em todos esses anos, as lideranças 
das entidades dos técnicos industriais sempre buscaram 
participação no próprio Confea/Crea's. Porém, nunca 
percebemos a intenção dos mesmos em Conselho Próprio. 
Somente quando o Confea/Crea's, por uma decisão judicial, 
proibiu a participação dos técnicos industriais e de Técnicos 
Agrícolas nas Câmaras dos Crea's é que esses iniciaram uma 
luta pelo Conselho dos Técnicos. 
As entidades e lideranças de Técnicos Agrícolas, autênticos, 
continuam lutando pelo Conselho Próprio SÓ NOSSO, E 
DIFERENTE, sem onerar a sociedade e, especialmente, os 
agricultores. 
Este projeto está na Casa Civil e nossa ação será uma 
campanha dos Técnicos Agrícolas de todo o Brasil pelo 
encaminhamento do projeto ao Congresso Nacional. 



 

Boletim Virtual n. 36                      Dezembro de 2015 

SINTAG-PR – Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio no Estado do Paraná 
Filiado à FENATA – Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas 

ATAEPAR – Associação dos Técnicos Agrícolas do Estado do Paraná 
Fone/Fax: (41) 3223-4150           Site: www.sinteapr.org.br                         E-mail: sinteapr@sinteapr.org.br 

 

TÉCNICOS AGRÍCOLAS COMEMORAM O DIA 5 DE NOVEMBRO 

No dia 05 de Novembro foi comemorado o DIA NACIONAL DO TÉCNICO AGRÍCOLA 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”. 

REGIONAL DE FRANSCISCO BELTRÃO 

Em várias regiões do Estado, as diretorias regionais 
realizaram confraternizações e reuniões para tratarem 
de assuntos referentes à Categoria. 

Na cidade de Salgado Filho, aconteceu um encontro, no 
dia 6 de novembro, com profissionais de toda a região, 
sendo eles Técnicos Agrícolas sócios ou não sócios do 
SINTAG-PR e da ATAEPAR. Participaram do evento mais 
de 15 Técnicos Agrícolas, que atuam em empresas 
governamentais, além de autônomos. 

De acordo com a Diretoria Regional de Francisco 
Beltrão, esse encontro é de suma importância, porque, 
além de festivo, de reencontro de amigos, e também 
um momento de troca de informações, experiências, 
entre todos.  

No próximo ano o Encontro da região acontecerá em 
Bom Jesus do Sul.  

REGIONAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON 

Jantar de confraternização em comemoração ao Dia do 
Técnico Agrícola e posse da nova diretoria da ATAMAR - 
Associação dos Técnicos Agrícolas de Marechal Candido 
Rondon foram realizados no dia 06/11/2015 e contou 
com a presença do prefeito de Marechal Candido 
Rondon Moacir Luiz Froehlich e o Secretário da 
Agricultura do município Ronaldo Pohl, dentre diversos 
outros profissionais que lutam pelos direitos dos 
Técnicos Agrícolas. 

 

DIRETORIA CENTRAL - CURITIBA 

Em Curitiba, a Diretoria Central do SINTAG-PR e da 
ATAEPAR também se reuniram sede do Sindicato para 
uma breve análise sobre os temas relacionados aos 
direitos da Categoria e após, em um restaurante, para 
comemorar o Dia Nacional dos Técnicos Agrícolas. 

Estiveram presentes novos integrantes da Diretoria do 
SINTAG-PR, assim como, Técnicos Agrícolas que 
sempre estiveram na luta pela Profissão. 
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NOVA ESTRUTURA DO MOVIMENTO 

REPAGINANDO A SEDE DO SINTAG-PR E DA ATAEPAR 

O movimento dos Técnicos Agrícolas, 
representado no Estado pelo SINTAG-PR e 
pela ATAEPAR são proprietários de quatro 
salas comerciais na cidade de Curitiba, onde 
funcionam as sedes das entidades. 

Depois de muitos anos a sede foi 
reestruturada com a aquisição de móveis 
novos para o escritório, sala de reuniões e a 
instalação de uma cozinha.  

A Diretoria Central inaugurou a repaginação 
da sede com um jantar no novo espaço, que 
também teve por finalidade encerrar as 
atividades do ano de 2015.  


