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Matéria Principal

O Brasil é um país com vocação natural para o agronegócio 
devido às suas características e diversidades, principalmente en-
contradas no clima favorável, no solo, na água, no relevo e na lumi-
nosidade. A dimensão continental do país é, sem dúvida, um dos 
fatores do desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Este setor 
representa uma gigantesca fatia do produto interno brasileiro, 
responsável por uma parte significativa das exportações, por uma 
grande movimentação na economia e pela geração de muitos em-
pregos. Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), o Brasil é um dos líderes mundiais na produção e 
exportação de vários produtos agropecuários. É o primeiro produ-
tor e exportador de café, açúcar, etanol de cana-
-de-açúcar e suco de laranja. Além disso, lidera 
o ranking das vendas externas do complexo soja 
(farelo, óleo e grão). O agronegócio responde por 
aproximadamente 39% das exportações.

Umas das fontes indutoras desse desenvol-
vimento nacional é a prática da extensão rural. 
O gerente regional da Unidade Belo Horizonte 
da Emater-MG, técnico em agropecuária Vitó-
rio Freitas, explica que a metodologia da exten-
são rural é elaborada a partir de uma concepção 
educativa que considera os extensionistas e 
agricultores protagonistas de uma ação transfor-
madora, sustentável e educadora para o desen-
volvimento rural do país. O objetivo é integrar e 
interagir com os diversos meios para a melhoria 
da qualidade de vida da sociedade no meio rural.

Por meio das práticas e metodologia de ex-
tensão foi possível conferir diversos avanços no 
setor do agronegócio. “Houve transformação 
empresarial, modernização da agricultura, im-
plementação de programas, expansão de frontei-
ra nos diversos segmentos e negócios do setor 
agropecuária”, afirma Vitório. Esses resultados 
só foram possíveis de serem alcançados com o investimento em 
conhecimento e tecnologia, observado desde a década de 1970 
com a criação da Embrapa, que contribuiu para transformar o país 
de importador de alimentos a potência agrícola. Vitório explica 
que o papel da extensão rural é justamente o de implementar os 
resultados destas pesquisas no campo. “Entendo que a pesquisa 
precisa estar articulada com a extensão rural para que os resulta-

dos obtidos durante vários anos pesquisados não fiquem apenas 
nos laboratórios. Eles precisam ser disseminados e aplicados no 
setor agropecuário para a melhoria da produção/produtividade e 
desenvolvimento do país”, diz.

Nesse cenário de desenvolvimento, os técnicos agrícolas são 
partes essenciais para o desenvolvimento do setor. O seu conheci-
mento agregado é fundamental para o fortalecimento da extensão 
rural. “O técnico assume o papel de mediador do processo de mu-
dança. Capaz de orientar sua prática junto aos agricultores e seus 
familiares, contribuindo para o desenvolvimento educativo, social, 
humano, cultural e, acima de tudo, econômico, sempre buscando 

a sustentabilidade nas ações. Com a máxima de 
‘Ensinar fazer, fazendo”, relata Vitório.

A assistência técnica ao pequeno produtor 
só é eficaz com uma transferência tecnológica 
devida, a qual os técnicos agrícolas estão per-
feitamente aptos a conduzir. Os extensionistas 
assumem a função principal de repassar aos 
agricultores conhecimentos e técnicas por meio 
de mobilização, articulação, oficinas, reuniões, 
dia de campo, capacitações, palestras, unidades 
demonstrativas, seminários, debates, feiras, ex-
posições, entre outras. O retorno é sentido pelos 
próprios resultados do diagnóstico e tecnologias 
aplicadas que comprovam a eficácia da assis-
tência técnica. Segundo o gerente da Emater-
-MG, inúmeros estudos comprovam os ganhos e 
resultados obtidos por um agricultor que tenha 
recebido assistência técnica comparado ao que 
não recebeu. “A lucratividade do agricultor assis-
tido chega a ser três vezes superior comparado 
ao não assistido tecnicamente”, ressalta Vitório. 
Segundo ele, por receber mais conhecimentos, 
informações e práticas agrícolas, esses agricul-
tores terão muitos ganhos na produção, qualida-

de, gestão social e melhoria na qualidade de vida da sociedade 
como um todo. As vantagens são sentidas desde o produtor até 
o consumidor, que encontrará no comércio produtos mais saudá-
veis e de melhor qualidade para o seu consumo.

Por essa razão, o investimento nesta área se faz tão neces-
sário para o desenvolvimento do país. A aplicação na extensão 
rural possibilita incremento ao trabalho desta área, que é levar 

EXTENSÃO 
RURAL NO BRASIL

Técnicos Agrícolas são um dos 
responsáveis por levar desenvolvimento 
ao campo por meio da disseminação do 
conhecimento técnico
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Editorial

Não obstante a guerra de bastidores travada pelos conselhos profissionais 
e associações de classe acerca das atribuições profissionais, o próprio merca-
do de trabalho já é um espaço onde só logra êxito os mais competitivos e bem 
preparados. É nisso que acreditamos e esse é o foco da “Folha” nesta 4ª edição.

Essa disputa de atribuições é uma situação recorrente no caso da profis-
são de Técnico Agrícola, haja vista as inúmeras tentativas da concorrência em 
reduzir nossas atribuições, quer seja através de deliberações das câmaras es-
pecializadas dos conselhos profissionais, quer seja pelas resoluções de órgãos 
reguladores/executores da atividade agronômica e ambiental na esfera públi-
ca, ou ainda nas tentativas frustradas de cercear a atividade dos profissionais 
com ações judiciais.

É necessário que os Técnicos se amparem na legislação profissional, so-
bretudo, nos Decretos Federais 90.922/1985 e 4.560/2002, para conhecerem 
as suas atribuições profissionais e não deixarem que as iniciativas maliciosas 
nascidas nos guetos do sistema profissional ganhem credibilidade e se trans-
formem em tabus. É aquele velho ditado “cortar o mal pela raiz”.

Durante décadas tentaram cercear nossas atribuições concernentes à 
emissão do Receituário Agronômico, tendo sido essa questão resolvida defi-
nitivamente nos idos do ano de 1995, quando o Sintamig saiu vitorioso em um 
processo judicial que redundou em uma sentença favorável em última instân-
cia. Em Minas Gerais, foi preciso muita ação de nossos dirigentes junto ao Go-
verno do Estado para que nossa competência na área ambiental fosse definiti-
vamente reconhecida, o que foi concretizado a partir do ano de 2012, através 
da portaria IEF nº 20 do mesmo ano.

No entanto, as artimanhas continuam. Até bem pouco tempo pairava no 
ar a equivocada ideia de que o Técnico não poderia fazer laudo, apesar deste 
profissional possuir toda a capacidade técnica para a produção do documen-
to. Comprovando a excelência da formação do Técnico Agrícola, esse mito foi 
totalmente desconstruído pelo novo Código de Processo Civil, Lei Nº 13.105, de 
16 de Março de 2015, sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, deixando 
claro que “laudo” não é reserva de mercado de ninguém. A partir de então, os 
Técnicos tiveram confirmada mais essa atribuição.

Por último, temos ouvido por vezes a estupidez soar em alto e bom som na 
boca de burocratas descuidados e até desrespeitosos que os cargos de chefia 
nos órgãos públicos devem ser reservados aos profissionais que ocupam cargo 
de nível superior. Ora, isso é outra heresia, já que o currículo profissional não se 
limita à aquisição de um diploma, seja este de nível técnico, superior ou tecnoló-
gico. O profissional pode continuar se aperfeiçoando fora dos muros da escola.

Todavia, graças às ações da categoria e ainda graças à sensatez de algu-
mas autoridades essas aberrações vão caindo por terra paulatinamente. Prova 
disso é que o Conselho Técnico Ad-
ministrativo (CTA), da Emater-MG, 
aprovou, no dia 21 de julho de 2016, 
proposta do Sintamig para permitir 
que os funcionários Técnicos Agríco-
las possam concorrer em igualdade 
de condições com os engenheiros 
aos cargos de coordenador técnico 
estadual e coordenador técnico re-
gional da empresa. Esse foi o último 
mito a cair. Parabéns à Emater-MG!

Caso você, profissional, tenha 
notícia de alguma dessas incoerên-
cias em sua cidade, por favor, infor-
me ao Sintamig para que possamos 
denunciar. Há um ditado no futebol 
que diz “Tabu existe para ser que-
brado”, pois bem, aqui em Minas Ge-
rais os Técnicos Agrícolas também 
costumam quebrar tabus.

Matéria Principal

o conhecimento gerado nas pesquisas ao produtor 
rural, principalmente ao agricultor familiar. Para Vitó-
rio, a extensão orienta na produção agropecuária, na 
agregação de valor, na comercialização, no apoio e na 
organização, na gestão da atividade com o objetivo de 
melhorar a produção e qualidade do produto e a pro-
dutividade, visando o aumento de renda e melhoria na 
qualidade de vida do agricultor familiar.

Hoje, existem várias políticas públicas voltadas 
para o setor com destaque para o Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pro-
naf), que destina-se a estimular a geração de renda 
e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio 
do financiamento de atividades e serviços rurais agro-
pecuários e não agropecuários desenvolvidos em es-
tabelecimento rural ou em áreas comunitárias próxi-
mas. Porém, segundo o gerente da Emater-MG, ainda 
existem inúmeras dificuldades na implementação de 
algumas políticas públicas voltadas para o setor. “En-
tendo que ainda falta muito para atender o público ru-
ral, até mesmo por falta de comprometimento, respei-
to e atuação das políticas pública pelos responsáveis. 
Os agricultores merecem e precisam das mesmas 
politicas aplicadas ao setor urbano”, enfatiza Vitório.

A atuação de instituições como a Emater, Asbra-
er, entre outras, é extremamente importante para o 
desenvolvimento da extensão rural. Essas institui-
ções possuem tecnologias e metodologias direcio-
nadas a extensão rural e assegura com exclusividade 
aos agricultores familiares, através de programas e 
políticas públicas, o aceso ao serviço de assistência 
técnica e extensão rural gratuita e de qualidade e 
quantidade suficiente, visando o fortalecimento e o 
crescimento da agricultura familiar. “Essa ação gera 
trabalho, emprego e renda para o país, sem falar da 
contribuição que o setor agropecuário tem dado nos 
últimos anos ao PIB e à balança comercial brasilei-
ra. Portanto, reafirmo que a assistência técnica e 
extensão rural não é gasto e, sim, investimento pois 
o retorno sempre será superior ao investido para o 
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de 
uma sociedade”, diz Vitório. •

Ely Avelino 
Presidente do Sintamig

Quebra de Paradigmas

Vitório Freitas 
Técnico em agropecuária e gerente regional  
da Unidade Belo Horizonte da Emater-MGA
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Mercado de Trabalho

O 
cerrado mineiro tem um papel de destaque na produção de café. A 
região é atualmente responsável por 12,7% da produção do grão no 
país e 25,4% em Minas Gerais. O cerrado mineiro se diferencia pela 
produção da bebida com qualidade específica, registrando uma área 
de 102 mil hectares de café certificado. O técnico em agropecuária 

João Bosco da Cunha acompanhou de perto todo esse processo de certificação. 
Gerente técnico e consultor da Fazenda Bravinhos, em Carmo do Paranaíba, no 
Alto Paranaíba, João Bosco presenciou a certificação de origem do café na re-
gião, em 2014. “Por possuir características únicas e que não podem ser encontra-
das em nenhum outro lugar, recebemos a certificação do café do cerrado”, conta.

A vocação de Minas Gerais para a produção de café já é amplamente conhe-
cida. Com mais de um milhão de hectares plantados, Minas Gerais produz mais 
de 50% de toda a safra brasileira de café. Segundo levantamento da Safra de 
Café de 2016, produzido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
o maior estado brasileiro produtor do grão continuará sendo Minas Gerais com 
28,5 milhões de sacas, seguido por Espírito Santo – que deverá ter uma produção 
de 9,5 milhões de sacas, e São Paulo, responsável pela produção de 5,5 milhões 
de sacas. A principal commodity de exportação do agronegócio mineiro, o café é 
vendido para mais de 60 países do mundo.

A certificação do cerrado mineiro compreende 55 municípios, localizados no 
Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. João Bosco explica que a mecani-

zação da colheita contribuiu para a região conquistar o título. 
“A colheita mecanizada confere maior qualidade ao preservar 
o bom estado do grão, a coleta no momento certo, sem dei-
xar o café passar, além de agilizar todo o processo”, detalha. 
João Bosco ressalta ainda que a atuação do técnico agrícola 
é muito importante para o desenvolvimento dessa área. “O 
papel deste profissional faz toda a diferença para o resultado 
do trabalho, pois ele acompanha todo o processo e contribui 
com sua experiência e conhecimento técnico”, afirma. Se-
gundo ele, poder atuar nesse segmento é um privilégio. “Es-
tou muito feliz e me sinto muito realizado na minha profissão. 
Poder trabalhar com o que a gente gosta é muito gratifican-
te”, conta o técnico, que gerencia uma equipe de 45 pessoas.

João Bosco, que atua na área há mais de 30 anos, enfati-
za ainda que os avanços na área tecnológica contribuem di-
retamente para o aumento da produtividade na cafeicultura. 
“Tenho visto muitos avanços na área de irrigação, na colheita, 
até mesmo na renovação das lavouras. Antes não havia uma 
gestão eficaz que privilegiasse esses pontos”, ressalta.

A modernização da cafeicultura foi responsável também 
pela maior produção na fazenda do café gourmet, uma bebi-

da de qualidade superior, que envolve desde a seleção do grão e o cultivo da plan-
ta à forma de preparo da bebida, tornando possível obter um café com nuances 
diferentes, que se destaca pelo sabor e aroma mais acentuado. De acordo com 
João Bosco, das 47 mil sacas colhidas da safra 2015/2016 na fazenda Bravinhos, 
70% é de café gourmet, que vai direto para a exportação. “A nossa produção 
continua em alta e a crise pouco afetou esse mercado”.

A atuação do técnico agrícola 
é um diferencial na produção 

do grão em Minas Gerais

CAFÉ DO 
CERRADO 

MINEIRO SE 
DESTACA PELA 

QUALIDADE

O papel deste 
profissional 

faz toda a 
diferença para 
o resultado do 
trabalho, pois 

ele acompanha 
todo o processo 
e contribui com 
sua experiência 
e conhecimento 

técnico

Arquivo pessoal

Técnico em agropecuária João Bosco da Cunha na Fazenda Bravinhos 
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Mercado de Trabalho

A 
opção pela alimentação saudável tem feito muitos bra-
sileiros procurarem cada vez mais produtos de origem 
orgânica. A preocupação com a saúde é um dos princi-
pais motivos pela escolha de um alimento natural, que 
não possua agrotóxicos nem fertilizantes químicos. 

Um dos caminhos para se obter um produto mais natural pos-
sível é a utilização, desde o início do cultivo, do adubo orgânico.

O coordenador de produção da empresa Adubos Amigão, o 
técnico agrícola Eustáquio Henrique Dias, ex-
plica que o nível nutricional de sais minerais en-
contrados nos produto orgânico é muito maior 
se comparado ao convencional. Segundo ele, as 
vantagens da adubação orgânica são inúmeras. 
“O adubo orgânico aumenta a resistência das 
plantas às doenças, pragas e aos climas adver-
sos, aumenta a capacidade do solo em armaze-
nar água, além de influenciar no crescimento da 
população de organismo vivos úteis para o ecos-
sistema, como minhocas, fungos e bactérias 
benéficas, contribuindo para o equilíbrio ecoló-
gico”, detalha. O adubo orgânico ainda cumpre 
uma função social que é a de promover a recicla-
gem de material orgânico de lixo urbano.

Eustáquio é o responsável por todo o pro-
cesso de produção de compostos orgânicos, 
substrato e terra vegetal da empresa. Ele expli-
ca que a produção é realizada através da com-
postagem. “Recebemos a matéria prima, que fica cerca de um 
ano compostando. Após esse período, juntamos todos os com-
ponentes e fazemos um mix, na qual conseguimos reunir todos 
os nutrientes necessários para o desenvolvimento da cultura”.

Fertilizantes naturais conquistam a preferência de 
clientes em um cenário em que a busca pela alimentação 
saudável é cada vez mais constante

ADUBAÇÃO ORGÂNICA 
GANHA MERCADO

O adubo 
orgânico 

ainda cumpre 
uma função 

social que é a 
de promover 
a reciclagem 

de material 
orgânico de 
lixo urbano

Mercado
O mercado de alimentação saudável cresce ex-

ponencialmente no Brasil, indo na contramão da cri-
se econômica que assola o país. Segundo Eustáquio, 
a procura por produtos orgânicos vem aumentando 
cada vez mais. “A sociedade está se conscientizando 
em relação à produção e ao consumo de alimentos. 
Com isso, nós visamos uma produção limpa e susten-
tável, tanto para nossa empresa, quanto para nosso 
cliente”, afirma.

O mercado para adubação orgânica é bem diverso, 
contemplando a floricultura, silvicultura, horticultura, 
agricultura no geral, atendendo desde o pequeno ao 
grande produtor. Somente na empresa onde Eustá-
quio trabalha, são produzidas, em média, 60 tonela-
das por mês. “Os nossos clientes são produtores que 
estão em transição para uma produção mais limpa e 
com custo benefício menor. Eles já enxergam que o 
futuro é esse. Temos ainda os novos produtores, que 
começam com tudo no orgânico”.

Para Eustáquio, o técnico agrícola é de suma im-
portância nesse processo para subsidiar os produto-
res rurais a otimizar os processos produtivos no cam-
po. “Hoje, o técnico não tem só a função regular de sua 
profissão, mas também o compromisso de indicar mé-
todos de produção mais limpos que visem a sustenta-
bilidade das produções e dos produtores”, explica. Na 
visão de Eustáquio, em um cenário onde a agricultura 
orgânica e familiar tem tido crescimento, o técnico au-
xilia nessa nova área. “Pode ser através da orientação 
da utilização de energias mais limpas, como o biogás, 
o uso de insumos agrícolas orgânicos, agricultura semi 
e orgânica. São diversas contribuições”.Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Técnico Agrícola Eustáquio Henrique Dias

Av. dos Andradas, 3412 • Santa Efigênia • Belo Horizonte/MG • CEP 30260-070
contato@florcerradopaisagismo.com.br

• Jardinagem
• Plantio e poda de árvores

• Plantio de Grama
• Limpeza de terreno

• Projetos de paisagismo
• Inventário Florestal

• Recomposição Florestal
• Recuperação de área degradada

• Flores
• Arranjos de flores
• Buquê
• Ornamentos
• Mudas 
• Adubos e substratos

(31) 2531-1707
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O 
tomate é um dos alimentos mais consumidos hoje pelo 
brasileiro e o estado de Minas Gerais possui importantes 
regiões produtoras da hortaliça. Segundo dados divulga-
dos, em março de 2016, pela Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Seapa) a colheita do tomate no es-
tado, em 2015, somou 555,4 mil toneladas. Segundo o exten-
sionista agropecuário da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), do 
escritório de Arapuá, no Alto Paranaíba, técnico agrícola 
João Batista de Almeida, Minas tem uma produtividade 
relevante em função das condições naturais do estado, 
como o solo e o clima.

Das regiões de Minas, o Triângulo Mineiro li-
dera o ranking da produção, respondendo por 
116.458 mil toneladas, o que corresponde a 
20,97% do total. O Sul de Minas, na segun-
da posição, teve uma produção de 113.247 
mil toneladas, com 20,39% da colheita. Na 
sequência, em terceiro lugar, a região Cen-
tral aparece com 101.267 mil toneladas, 
correspondendo a 18,23%. Já o Centro-O-
este e o Alto Paranaíba ocupam a quarta e 
quinta posições, com 71.430 mil toneladas e 
64.340 mil toneladas, respectivamente.

O técnico agrícola João Batista de Almei-
da atua na cidade de Arapuá, há mais de seis 
anos e presta assistência técnica, por meio da 
Emater-MG, para cerca de 50 agricultores fa-
miliares que produzem tomate. Ele explica que, 
embora a quantidade da produção do tomate na 
cidade não seja destacada, o pequeno município, 
com cerca de três mil habitantes, possui sua economia 
voltada para a cultura do fruto, com aproximadamente 280 
propriedades de cultivo. “Hoje, uma significativa quantidade de 
famílias daqui dependem desta cultura para sua sobrevivência”, 
afirma o técnico.

Apesar de ser uma cidade pequena, Arapuá uma produtivi-
dade expressiva. Por ano, os agricultores colhem, em média, 1,5 
mil de toneladas de tomates. O técnico detalha que a produção 
é destinada, em sua grande maioria, ao Ceasa de Uberlândia, no 
Triângulo Mineiro, e ao de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e 
uma pequena quantidade é encaminhada ao estado de São Paulo.

As variedades de tomates cultivadas são os de mesa, na maio-
ria os tipos longa vida e uma pequena quantidade de saladete. 

Os produtores estão confiantes que, durante 
a próxima safra, irão conseguir manter ou 

aumentar a produção. “Os agricultores estão 
otimistas quanto à produção, eles esperam 
uma safra alta. No entanto, quanto ao mer-

cado, é sempre uma incerteza”, afirma João 
Batista. Segundo ele, os principais desafios en-
contrados pelos agricultores são a instabilida-
de de mercado e as instabilidades climáticas, 
além dos altos custos de produção.

Nesse contexto, João Batista destaca 
a importância de um técnico agrícola na 
produção deste tipo de cultura para me-
lhor orientar o agricultor nas tomadas de 
decisões em todas as fases da cultura. “O 
técnico agrícola é o profissional que leva as-

sistência técnica ao agricultor, além disso é 
um agente de mudanças que promove maior 

produtividade agropecuária, desenvolvimen-
to sustentável e leva melhor qualidade de vida 

as famílias do campo através da extensão rural”, 
ressalta o técnico. Para isso, constantemente são 

desenvolvidas melhorias no sentido de aumentar a 
produção de maneira sustentável, buscando materiais 

mais resistentes a pragas e doenças e mais produtivos. “Além 
da assistência técnica individual aos agricultores, realizamos 
também palestras, encontros e eventos para capacitar cada vez 
mais os agricultores”, explica João Batista.

Mercado de Trabalho

O cultivo do fruto é impulsionado 
pela assistência do técnico agrícola

PRODUÇÃO DE TOMATE 
GANHA DESTAQUE EM MINAS

Os agricultores 
estão otimistas 

quanto à 
produção, eles 
esperam uma 
safra alta. No 

entanto, quanto 
ao mercado, é 

sempre uma 
incerteza

Mútua-MG
Av. Álvares Cabral, 1600 - 1º Andar

Santo Agos�n�o - �elo �or��onte-MG

Tel.: 0800 283 1950

Seja	Sócio	Contribuinte	
e	tenha	acesso

a	mais	de	uma	dezena	
de	benefıć ios	reembolsáveis,	

plano	de	saúde,	
previdência	complementar	e	
descontos	em	Minas	Gerais

e	em	todo	o	Brasil.
Associe-se!

Arquivo pessoal

Técnico agrícola João Batista de Almeida 
(à direita) orienta agricultor familiar
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Entrevista

FTA • O senhor assumiu a presidência da Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater-MG), em maio de 2015. Quais as responsabilidades 
em assumir um cargo de tamanha importância? Quais são os 
desafios?

Glênio Martins • A Emater-MG é a maior empresa de assistência 
técnica e extensão rural pública da América Latina, então, manter 
esse legado é uma grande responsabilidade. O desafio é fortale-
cer ainda mais a assistência técnica no Estado e ampliá-la, para 
garantir um atendimento de qualidade ao agricultor familiar e 
promover o desenvolvimento sustentável do setor. Nesse sentido, 
estamos trabalhando para reforçar ações e programas já desen-
volvidos pela empresa e que têm obtido resultados significativos, 
como o Certifica Minas Café, Minas Pecuária, Projeto de Irrigação 
do Jaíba e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Outro ca-
minho é investir na melhoria da infraestrutura da empresa, além 
de estimular a inovação tecnológica, levando mais conhecimento 
aos agricultores.

FTA • Minas Gerais tem uma significativa produção agrícola. 
No entanto, somente parte do potencial de produção é real-
mente utilizada. O que é preciso ser feito para alavancar essa 
produção?

Glênio Martins • A produção agropecuária é de extrema impor-
tância em Minas Gerais e o pequeno produtor é muito relevante 
nesse contexto. Apenas na cafeicultura mineira, 60% da produ-
ção vêm do pequeno agricultor, assim como 70% da produção de 
leite. Já conseguimos grande salto de produtividade e qualidade 

dentro das propriedades, com programas como o Certifica Minas 
Café e o Minas Pecuária, desenvolvidos pelo Governo de Minas, 
através da Emater.

Ampliar cada vez mais essa assistência é fundamental para ga-
rantir essa expressividade produtiva, uma vez que propriedades 
que têm acesso à assistência técnica e extensão rural são 4 vezes 
mais produtivas do que aquelas sem acesso a ATER.

FTA • O Estado possui uma grande diversidade de condições, 
tais como, clima, solo, água, estradas, conhecimento técnico 
dos produtores e situação sócio-econômica. Esse é um desa-
fio a ser enfrentado pela Emater para promover uma efetiva 
assistência técnica?

Glênio Martins • A Emater está presente em cerca de 790 muni-
cípios mineiros, assistindo a mais de 400 mil produtores. Portanto, 
temos uma grande capilaridade. Em cada um desses municípios 
temos técnicos capacitados para trabalhar de acordo com cada 
realidade local. Porém, compreender essa diversidade, adequar as 
estratégias é um trabalho constante.

FTA • Há alguma política especial para a agricultura familiar?

Glênio Martins • Todas as políticas executadas pela Emater têm 
como público prioritário o agricultor familiar. Essas políticas pas-
sam pelo fomento às atividades, com desenvolvimento de projetos 
sustentáveis para aplicação do crédito rural; respaldo aos produto-
res em caso de perdas em função de seca ou chuvas, com o Garan-
tia Safra; a qualificação técnica das propriedades, com o Certifica 
Minas Café, por exemplo. Também atuamos em políticas voltadas 

Glênio Martins quer fortalecer ainda mais a 
assistência técnica em Minas

TÉCNICO AGRÍCOLA É O NOVO 
PRESIDENTE DA EMATER-MG

EM 
maio de 2016, o técnico agrícola Glênio Martins 
de Lima Mariano assumiu a presidência da Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais (Emater–MG) com 

o objetivo de priorizar a qualidade do serviço prestado pela insti-
tuição e estimular a inovação tecnológica. 

A Emater–MG é a maior empresa pública do setor no Brasil. 
Fundada em 1948, ela também foi a primeira a ser criada no país 
e seu trabalho virou referência nacional. Vinculada à Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do governo 
do Estado de Minas Gerais, a Empresa é responsável pelo atendi-
mento a diversos agricultores mineiros. 

Glênio Martins já atuou como Chefe de Gabinete da Superin-
tendência Estadual do Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra). Em seguida foi nomeado Superintendente 
Regional Substituto e Chefe da Divisão de Desenvolvimento de 
Projetos de Assentamento, ficando responsável pela coordena-
ção da assessoria técnica, social e ambiental à Reforma Agrária. 
Em janeiro de 2015, Glênio Martins assumiu a Subsecretaria de 
Agricultura Familiar e Regularização Fundiária ligada à Secreta-
ria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais. Em março de 2015, foi nomeado Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Agrário.

Na entrevista a seguir, Glênio fala da importância de assumir a 
presidência da Emater-MG e os principais desafios da sua gestão. Divulgação/Emater-MG

8



Entrevista

para comercialização, com o Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
além de diversos outros programas e projetos que têm como obje-
tivo garantir o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, 
levando renda e prosperidade para o campo.

FTA • O território de Minas possui uma grande extensão. 
Nesse sentido, como se dá a transferência de tecnologia? A 
assistência técnica ao pequeno produtor é eficaz?

Glênio Martins • O trabalho da Emater é fundamental para difu-
são de tecnologias desenvolvidas para melhorar a produtividade 
e a qualidade dos produtos agropecuários. Como o próprio nome 
da empresa diz, nós somos responsáveis por essa assistência téc-
nica e extensão rural. Esse trabalho tem muita efetividade, princi-
palmente se lembrarmos de que, conforme estudos, as proprie-
dades com acesso a ATER têm produtividade quatro vezes maior 
que aquelas sem esse atendimento. O desafio é universalizar a 
ATER, atingir o maior número possível de produtores. Para alcan-
çar esse objetivo buscamos reforçar o diálogo e a parceria com 
outras entidades e com o governo federal. Nós queremos sensi-
bilizar o governo federal para que haja mais recursos e condições 
que permitam a Emater-MG ampliar a sua atuação.

FTA • Outra medida importante é a diversificação da pro-
dução, considerando as peculiaridades que as atividades 
agropecuárias apresentam, tanto nos municípios quanto nas 
regiões. No que a Emater-MG pode contribuir para isso?

Glênio Martins • A diversificação da produção é fundamental 

para o Estado, sobretudo para o produtor, que pode contar com 
alternativas de renda em casos de intempéries, oscilações de 
preços e outras adversidades que podem vir a prejudicar deter-
minada produção. No trabalho em campo, junto aos produtores, 
nossos extensionistas estão capacitados para orientá-los quan-
to a essa diversificação e na implantação de novas culturas nas 
propriedades.

FTA • Qual o significado de um técnico agrícola assumir a 
presidência da Emater-MG? O que isso representa para cate-
goria, e em especial, para o senhor?

Glênio Martins • É uma honra ser técnico agrícola e presiden-
te da Emater-MG. O fato de ter essa formação me torna mais 
sensível aos anseios e potenciais dessa categoria. Tanto que 
uma das primeiras ações que implementamos quando assu-
mimos essa gestão foi garantir mais valorização profissional 
para os técnicos. Em julho, conseguimos aprovar, no Conselho 
Técnico Administrativo da empresa, que os técnicos agrícolas, 
que atuem na área fim, possam concorrer ao processo interno 
de seleção ao cargo comissionado de coordenador técnico. Até 
então, os cargos de coordenação eram ocupados apenas por 
empregados contratados em cargos efetivos de nível superior. 
Como técnico agrícola eu fiquei muito honrado em poder con-
duzir esse processo de mudança, que significa reconhecimen-
to e valorização dos profissionais de nível médio na empresa. 
Profissionais que têm buscado cada vez mais se capacitar e 
que certamente estão preparados e aptos a assumir funções 
estratégicas dentro da Emater.

A produção 
agropecuária é de 
extrema importância 
em Minas Gerais e 
o pequeno produtor 
é muito relevante 
nesse contexto

Divulgação/Emater-MG Divulgação/Emater-MG

Divulgação/Emater-MG
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Técnico agrícola Reinaldo Félix em atuação na granja suína

Matéria

A 
zootecnia vem se consolidando como um dos 
segmentos mais fortes do agronegócio. Esse 
segmento é o responsável pela produtividade e 
rentabilidade na criação de animais e no desen-
volvimento de produtos como carne, ovos, leite 

e seus derivados. Neste momento de crise econômica, o 
agronegócio se destaca por ser um dos sustentos da eco-
nomia brasileira. O setor representa boa parte do Produto 
Interno Brasileiro (PIB), sendo o responsável por uma par-
cela significativa de nossas exportações, por uma grande 
movimentação na economia e pela geração de muitos em-
pregos. O PIB do setor cresceu 1,8% em 2015 na compa-
ração com o ano anterior, enquanto no mesmo período o 
nacional caiu 3,8%, de acordo com os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A atuação do profissional técnico agrícola no campo da 
zootecnia ganha relevância nesse cenário, pois exige um 
vasto conhecimento da área que é bastante diversificada. 
O técnico pode trabalhar desde a criação de rebanhos bo-
vinos, suínos, caprinos, aves, na nutrição, no melhoramen-
to genético, passando pelo planejamento agropecuário, o 
bem-estar animal e a sustentabilidade econômica e am-
biental da propriedade, além da preservação da fauna.

Para o técnico agrícola Reinaldo Félix, que é gerente de 
produção da granja de suíno Veloso, em Carmo do Parana-
íba, região do Alto Paranaíba, essa é uma área desafiado-
ra. O técnico, que atua no setor há mais de dez anos, expli-
ca que para trabalhar com suínos, por exemplo, é preciso 
muita qualificação e entender todo o processo. “Ao con-
trário do que a maioria das pessoas pensa, não é apenas 
criação de porcos, vai muito mais além e envolve bastante 
tecnologia. Para uma boa produtividade, é preciso ter téc-
nica e estar constantemente atualizado”, afirma Reinaldo.

Segundo ele, um dos principais desafios apresentados 
hoje é o mercado. “A crise econômica atingiu diretamente 
o segmento de suíno, elevando o custo da produção, prin-
cipalmente, devido ao aumento do milho, que correspon-
deu a 30% no aumento do custo total”, explica Reinaldo. 
No entanto, ele acredita em uma recuperação rápida do 
mercado. “As perspectivas são positivas. O agronegócio é 
muito forte no Brasil e o nosso papel é produzir alimentos, 
que é um item de primeira necessidade e nunca deixará de 
ter consumo. A crise é uma questão de tempo”.

Liderando uma equipe de 43 pessoas, o técnico agrí-
cola participa de todo o processo da produção da Granja 
Veloso, que hoje possui uma produção de 3.300 animais 
vendidos mensalmente. “O meu papel é de organizar toda 
a parte de manejo, planejamento de produção e venda, e 
ainda sou o responsável pela fábrica de ração interna da 
granja. Eu me sinto muito realizado e com muito orgulho 
do meu trabalho”, ressalta Reinaldo.

Esse segmento se destaca como promissor em um 
cenário de crise econômica no mercado brasileiro

A IMPORTÂNCIA  
DA ZOOTECNIA

Arquivo pessoal

Técnico em agropecuária Tiago Oliveira Vargas em atuação no campo
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Bovinocultura
Outra área da zootecnia que também é responsável por movimentar a economia brasi-

leira é a bovinocultura. Com aproximadamente 209 milhões de bovinos, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem o maior rebanho comercial do 
mundo. Segundo o ministério da Agricultura, o Brasil lidera o ranking de maior exportador 
de carne bovina mundial desde 2008.  

O técnico em agropecuária Tiago Oliveira Vargas credita esse crescimento ao potencial 
do mercado de pecuária. “O Brasil foi pioneiro no desenvolvimento da agropecuária. Esse é 
um setor que se mantém produtivo e é muito promissor”. Tiago, que é coordenador técnico 
da Fazenda Bravinhos, em Carmo do Paranaíba, região do Alto Paranaíba, explica que a ex-
portação é uma área que dá muito retorno. “Hoje exportamos para o mercado internacional, 
principalmente para o Chile, União Europeia e Estados Unidos. Nós temos um diferencial por 
trabalhar com o boi rastreado, em que todas as especificidades do animal são detalhadas, 
desde a sua origem, passando pela nutrição, alimentação e abate”, afirma o técnico. Segun-
do ele, isso confere qualidade à carne e consequentemente o aumento no preço da arroba.

Para o país avançar ainda mais neste mercado, ainda é preciso mais investimentos 
em tecnologia. “Essa é uma área que exige um conhecimento técnico apurado. Existem 
muitas técnicas, tecnologia e inovação que podem ser bem aproveitadas para melhorar 
ainda mais a produtividade, por exemplo, desenvolver técnicas de pastagem, adubação, 
nutrição e genética. Com a adoção dessas medidas, o país pode aumentar ainda a sua 
produção”, conta o técnico. 

Em relação à atuação profissional, Tiago, que gerencia uma equipe de aproximadamen-
te 15 pessoas na Fazenda Bravinhos, afirma que o profissional técnico agrícola chega ao 
mercado de trabalho hoje sem a formação completa necessária. “Na parte teórica eles es-
tão bem preparados e dominam o conteúdo, já em relação à prática ficam muito a desejar. 
Os profissionais saem das escolas sem um conhecimento necessário nesta área, nos obri-
gando a fazer treinamentos para esses novos profissionais”, detalha. Tiago ressaltou ainda 
que, para manter-se no mercado, é preciso se atualizar constantemente, isso serve também 
para os profissionais mais experientes, aprendendo novas técnicas, participando de cursos, 
seminários e congressos para ficar por dentro de todas as novidades da área e contribuir 
plenamente para o desenvolvimento da profissão. 

O Brasil foi pioneiro no 
desenvolvimento da 
agropecuária. Esse é um setor 
que se mantém produtivo e é 
muito promissor

Arquivo pessoal
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O
rganização e força! Foi o que demonstraram os técni-
cos agrícolas durante o “1º Encontro de Técnicos Agrí-
colas de Minas Gerais“, organizado pelo Sindicato dos 
Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Estado de Mi-
nas Gerais (Sintamig), em parceria com a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater-MG) e o Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais (Sinter-MG), sediado no auditório da 
Emater-MG, na avenida Raja Gabáglia, em Belo Horizonte.

O evento, ocorrido no último dia 17 de novembro, contou com 
a participação de mais de 150 técnicos de todo o estado, a pre-
sença de representantes de órgãos estaduais e federais, como 
a Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), além de represen-
tação do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul 
(Sintargs), dentre outras instituições do setor.

O objetivo principal foi comemorar o Dia do Técnico Agríco-
la, 05 de Novembro, data consagrada pela Lei Federal Nº 13.099, 
de 27 de Janeiro de 2015, em homenagem a esse valoroso pro-
fissional. Em âmbito estadual, a Lei nº. 10.162 de 02/05/1990 já 
instituía o Dia do Técnico Agrícola. Essa data é também uma clara 
alusão à Lei Federal nº 5.524 de 5 de Novembro de 1968, que criou 
a profissão.

Durante o evento, foram realizadas duas mesas de debate acer-
ca de questões de grande interesse para a categoria. A primeira 
tratou do PL nº 5.179/2016 que cria o Conselho Federal dos Técni-
cos Industriais e Agrícolas e os Conselhos Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas. Esse projeto visa devolver a dignidade dos 

profissionais de nível téc-
nico, vez que os mesmos 
foram afastados do ple-
nário do Sistema Confea/
Crea, desde o ano de 2013, 
ficando toda a categoria 
prejudicada. Desde então, 
os processos envolvendo 
os técnicos agrícolas e in-
dustriais estão sendo jul-
gados exclusivamente por 
representantes de outras 
categorias, e os técnicos 
geralmente se sentem pre-
judicados com os veredic-
tos desses julgadores.

A segunda Mesa deba-
teu o Decreto Federal nº 90.922.1985, onde os técnicos agrícolas 
pleiteiam a revogação do artigo que colocou um limite numérico 
no valor dos projetos de crédito rural assináveis por eles. O limite 
é entendido pela categoria como um flagrante equívoco, uma vez 
que, sabidamente, o valor dos projetos não afetam os conceitos 
técnicos que os fundamentam.

Ainda na segunda Mesa de debate foram discutidas tam-
bém outras questões relacionadas com a atribuição profissio-
nal. Dentre elas, foram abordados: o Certificado Fitossanitário 
de Origem – CFO/CFOC, onde os profissionais solicitam junto 
ao Ministério da Agricultura-MAPA a reedição da Instrução Nor-
mativa nº 33 de 24 de Agosto de 2016, incluindo os técnicos 

TÉCNICOS AGRÍCOLAS  
MOSTRAM FORÇA E ORGANIZAÇÃO  
NA COMEMORAÇÃO DO  
DIA 05 NOVEMBRO

A nossa categoria 
demonstrou 
capilaridade, 
força e capacidade 
de mobilização. 
É disto que 
precisamos. Com 
os profissionais 
participando 
ativamente, e 
com as entidades 
sindicais 
trabalhando forte, 
vamos conseguir 
os nossos 
objetivos

Matéria
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agrícolas como possíveis responsáveis 
técnicos na emissão do CFO/CFOC. E, 
por último, mas não menos importante, 
foi discutido o Registro Nacional de Se-
mentes e Mudas-RENASEM, criado pela 
Lei Federal nº 10.711/2003, já que os pro-
fissionais defendem a alteração dessa lei 
para incluí-los na lista dos responsáveis 
técnicos perante o Renasem/Mapa.

Além do presidente do Sintamig, 
Ely Avelino, estavam presentes o presi-
dente da Emater-MG, Glenio Martins de 
Lima Mariano, o presidente do Sintargs, 
Carlos Dinarte Coelho e o presidente do 
Sinter-MG, Carlos Augusto de Carvalho. 
Também marcaram presenças: o Depu-
tado Federal Reginaldo Lopes, o Depu-
tado Federal Subtenente Gonzaga e o 
Deputado Estadual Emidinho Madeira. 
Todos se comprometeram em apoiar os 
pleitos dos técnicos.

Ao final do evento, foi pactuada uma 
agenda de compromissos entre os diri-
gentes sindicais e as autoridades presen-
tes, para atuarem de forma coordenada, 
na busca de solucionar os últimos garga-
los que ainda dificultam, em alguns as-
pectos, o pleno exercício profissional dos 
técnicos agrícolas.

O presidente Ely Avelino, ao final do 
encontro, não escondia sua grande sa-
tisfação: “A nossa categoria demonstrou 
capilaridade, força e capacidade de mobi-
lização. É disto que precisamos. Com os 
profissionais participando ativamente, e 
com as entidades sindicais trabalhando 
forte, vamos conseguir os nossos objeti-
vos”, completou Avelino.

Já o presidente da Emater-MG, Glê-
nio Martins, que também é técnico agrí-
cola, afirmou ser de grande importância 
os profissionais terem reconhecidas as 
suas atribuições previstas em lei. Desta 
forma, os Agricultores Familiares terão 
ao seu dispor um profissional pleno para 
apoiá-los no âmbito da Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (ATER). “No que for 
para o bem dos Agricultores Familiares, a 
Emater-MG apoia essa luta dos técnicos. 
No que for para o bem dos Técnicos, eu 
pessoalmente, também os apoio, já que, 
faço parte da categoria”, assinalou Glê-
nio Martins.

A julgar pelo pacto firmado entre o Sin-
tamig e as autoridades presentes e ainda 
pela euforia dos profissionais, esse encon-
tro vai gerar frutos em breve. Aguardem! 

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sintamig

No que for para o 
bem dos Agricultores 
Familiares, a Emater-
MG apoia essa luta dos 
técnicos. No que for para 
o bem dos Técnicos, eu 
pessoalmente, também 
os apoio, já que, faço 
parte da categoria.Divulgação/Emater-MG

Divulgação/Sintamig
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Sousa - Conselheiro Fiscal Efetivo; Fabio 
Antonio Ferreira Cota - Conselheiro 
Fiscal Efetivo; Luciano Marcial da Silva 
- Conselheiro Fiscal Suplente; Graciele 
Mendes Trindade - Conselheiro Fiscal 
Suplente; Vitório Alves Freitas - Delegado 
Representante Junto ao Conselho 
das Entidades Nacionais, Estaduais e 
Regionais de Classe; Renan Fernandes 
da Silva - Delegado Representante Junto 
ao Conselho das Entidades Nacionais, 
Estaduais e Regionais de Classe; Jakson 
Freitas Loredo - Delegado Representante 
Suplente Junto ao Conselho das Entidades 
Nacionais, Estaduais e Regionais de Classe; 
Juan Gonzalo Del Carmen Moreira Silva 
- Delegado Representante Suplente Junto 
ao Conselho das Entidades Nacionais, 
Estaduais e Regionais de Classe; Rômulo 
Antônio Campos Braga - Delegado 
Regional - Caratinga; Adriano Garcia 
de Souza - Delegado Regional: Lavras; 
Agnaldo Quintino - Delegado Regional: 
São Gotardo; Reginaldo Evangelista Dias 
Delegado Regional: Arinos; Felipe Hott de 
Souza - Delegado Regional: Uberlândia; 
Higino dos Santos Frederico - Delegado 
Regional: Ervália; Itair Camargo - Delegado 
Regional: Ipatinga; Ramon Guilhermo 
Gonçalo da Conceição Oliveira Costa - 
Delegado Regional: Pará De Minas; João 
Oliveira Silva Filho - Delegado Regional: 
Campina Verde; Ronaldo de Freitas - 
Delegado Regional: Guaxupé; Darcelio 
Francisco Neto Júnior - Delegado 
Regional: Serra da Salitre; Fernando 
Nunes Ludovico - Delegado Regional: 
Divisa Nova; Wallacy Cardoso Costa - 
Delegado Regional - Montes Claros.
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O
s sindicatos, na sua origem, fo-
ram criados para defender os 
interesses dos trabalhadores, 
principalmente, garantindo a 
defesa dos direitos trabalhis-

tas. A atuação forte de uma entidade é di-
retamente proporcional à adesão dos tra-
balhadores a ela. O Sindicato dos Técnicos 
Agrícolas de Nível Médio do Estado de Mi-
nas Gerais (Sintamig) atua na defesa des-
ses profissionais já há 27 anos, e, a cada 
ano, tornando-se mais forte. A sua criação 
atendeu a uma demanda e necessidade 
dos técnicos agrícolas de se organizarem 
em uma entidade forte e legítima como re-
presentante de caráter sindical.

Segundo o presidente do Sintamig, 
técnico agrícola Ely Avelino, este Sindicato 
tem se dedicado a defender as atribuições 
profissionais do técnico junto ao sistema 
profissional Confea/Crea e órgãos públi-
cos que, de alguma forma, regulam a ati-
vidade agropecuária e ambiental, como 
Mapa, IMA, órgãos ambientais, entre ou-
tros. “A nossa defesa, observada a legis-
lação, sempre será em favor dos nossos 
profissionais e na defesa dos direitos da 
categoria. Precisamos nos manter unidos 
para assim sermos mais fortes e fazer va-
ler a regulamentação da profissão”, ressal-

ta o presidente, acrescentando que o tra-
balho do sindicato é feito em consonância 
ao Decreto Federal 90.922, de 06/02/85, 
o qual regulamenta a profissão do Técnico 
Agrícola, e também ao Decreto nº 4.560, 
de 30/12/2002, que consolida as atribui-
ções destes profissionais.

No entanto, é preciso enaltecer o im-
portante trabalho que o Sintamig desenvol-
ve na área trabalhista, assinando os Acor-
dos Coletivos de Trabalho e as Convenções 
Coletivas de Trabalho. Destaque também 
para as ações judiciais trabalhistas, homo-
logação de rescisão de contratos de traba-
lho, assessoria jurídica, bem como a luta 
para se estabelecer o piso salarial.

Aliada à atuação trabalhista e à defesa 
das atribuições profissionais da categoria, 
o Sintamig também atua na prestação de 
serviços e assistência aos seus sindicaliza-
dos. Hoje, o sindicato mantém vários con-
vênios, que são parcerias voltadas para a 
capacitação profissional e assistência so-
cial. Seguem alguns exemplos: o convênio 
com o Centro de Formação Tecnológica 
de Minas Gerais (Centromig), que oferece 
o curso de Georreferenciamento das Pro-
priedades Rurais; o convênio com a Em-
presa BMS, que oferece o software Winfit 
Saat para o uso dos técnicos no manejo fi-

tossanitário e, especialmente, na emissão 
do receituário agronômico; o convênio 
com a Fundação de Apoio ao Ensino, Pes-
quisa e Extensão (Faepe), para cursos a 
distância; o convênio com a Mais Odonto, 
que proporciona descontos em diversos 
tratamentos odontológicos; o convênio 
com o Sesc, que disponibiliza aos sindica-
lizados hospedagens em diversas regiões, 
sendo uma unidade no Norte Fluminense 
(Sesc Grussaí).

Contamos ainda, dentre outros, com o 
convênio de Assessoria Jurídica que, em 
se tratando de ação coletiva, os honorá-
rios ficam a cargo do Sintamig. Em caso 
de ação individual, os técnicos dispõem de 
um desconto especial.

Por fim, o Sintamig se preocupa em 
levar a informação aos profissionais, atra-
vés de canais de comunicação, como o 
site e o jornal “FTA”, que já está na sua 
quarta edição, além de produzir eventos 
para promover o congraçamento da cate-
goria e a mobilização política. “O nosso in-
tuito é levar aos técnicos o conhecimento 
de todos os seus direitos e a informação, 
para que tenham consciência do amplo 
mercado de trabalho, bem como, de suas 
potencialidades de inserção profissional e 
social”, afirma o presidente do Sintamig.

Prazo para pagamento: 
28/02/2017
Valor: R$ 88,00
Há duas formas de emissão da guia:
• No caso dos profissionais com 

cadastro atualizado no sindicato, 
o Sintamig envia a guia para o 
profissional, por e-mail ou pelo 
correio;

• O profissional também poderá 
entrar no site do Sintamig (www.
sintamig.com.br) e emiti-la.

O pagamento poderá ser realizado, 
de preferência, na Caixa Econômica 
Federal, mas também pode ser paga 
nas lotéricas ou outros bancos.

Distribuição da Contribuição
Destinação dos recursos:
Governo Federal  10%
Central Sindical  10%
Conf. Nacional  5%
Federação  15%
Sintamig  60%

Veja como preencher a Guia
1º PASSO:  
Entrar no site www.sintamig.com.br.

2º PASSO:  
Escolher o serviço no menu ao 
lado esquerdo do site e clique 
Contribuição Sindical (G.R.C.S)

3º PASSO:  
“Preencha os campos abaixo:”.
• Exercício: 2017
• Vencimento: 28/02/2017
• Valor (individual): R$ 88,00
• Categoria: escolher e clicar 

se é empregado, profissional 
liberal, autônomo, ou patronal/
empregador.

• Inserir os dados do contribuinte 
se pessoa física ou empresa se 
for patronal;

• No campo CNAE, inserir, 
verificando no link o código 
correspondente à atividade;

• Preencher os dados do 
contribuinte;

• Clique em gerar Guia;
• Para mais informações entre em 

contato pelo e-mail sintamig@
sintamig.com.br ou pelo telefone 
fone (31) 3291 8123.

A Contribuição Sindical, também chamada de imposto 
sindical, é um tributo criado por Lei Federal, devido por todos 
os trabalhadores, inclusive os profissionais liberais (técnicos, 
engenheiros, tecnólogos, etc.). Assim, os profissionais técni-
cos agrícolas, independentemente de serem associados ao 
sindicato ou não, devem pagar anualmente esta contribuição.

Dessa forma, os profissionais que não contribuírem até 
o dia 28/02/2017, as empresas onde trabalham efetivarão o 
desconto da contribuição no valor de um dia de trabalho na 
folha de pagamento do mês de março/2017, na sua maioria, 
em favor de outros sindicatos que não tem compromisso es-
pecífico com a categoria dos técnicos.

O valor da contribuição sindical é fixado pela própria 
categoria. Assim, em assembleia geral, o Sintamig fixou o 
valor da contribuição sindical para o exercício do ano 2017 
em R$ 88,00. Cada técnico deverá pagar e entregar uma có-
pia da guia, acompanhada também de cópia do recibo de 
pagamento ao setor de recursos humanos de sua empresa, 
solicitando que não seja descontado na folha de pagamento.

Segundo o diretor administrativo do Sintamig, técnico 
agrícola Carlos Roberto Alves, com o aporte desses recur-
sos financeiros, é possível prestar uma melhor assistência 
aos técnicos agrícolas, agindo com mais energia e determi-
nação nas lutas da profissão, ampliando as ações na defe-
sa das atribuições profissionais e ainda na contratação de 
advogados para defender as causas judiciais da categoria, 
pisos salariais, entre outros.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

SINDICATOS FORTALECEM CATEGORIA 
Profissão de técnico agrícola ganha força e 
representatividade com a atuação do Sintamig

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO 2017

Matéria
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EM DEFESA DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR E PELA 
VALORIZAÇÃO DOS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS
Deputado Federal Padre João

C
hegamos ao fim do ano. É hora de balanço. Ano tur-
bulento, de crise. Vivemos um dos piores momentos 
de nossa história. O desmonte do estado brasileiro 
caminha veloz. Em nome do ajuste fiscal, ministérios, 
secretarias e órgãos foram extintos, reduzidos ou in-

corporados. A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
foi um duro golpe na agricultura familiar. Ao lado disso, vêm os 
cortes orçamentários. Para 2017, o governo propôs 201,7 milhões 
para obtenção de terra e 333 milhões para assistência técnica. 
Uma queda de 63,4% e 44,5%, respectivamente, em comparação 
com 2016. Isto demonstra o desafio para o setor.

O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia pro-
dutiva que abastece o mercado brasileiro: mandioca (87%), feijão 
(70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e mi-
lho (46%), são alguns grupos de alimentos com forte presença 
da agricultura familiar na produção. Assim, a agricultura familiar 
responde por aproximadamente 70% dos produ-
tos que vão à mesa dos brasileiros.

Porém, nesse novo cenário com a diminuição 
do crédito rural, restrição do crédito do “Minha 
Casa Minha Vida Rural”, carência de recursos 
para assistência técnica, enfraquecimento de im-
portantes programas como o Programa de Aqui-
sição de Alimentos – PAA, o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - PNAE, e ainda, com essa 
reforma previdenciária anunciada para atingir a 
aposentadoria rural, tudo isso aponta para tem-
pos sombrios. É preciso união e força para evitar-
mos retrocessos.

Entretanto, independentemente das dificul-
dades, vamos continuar nosso trabalho, como 
sempre fizemos, em defesa da agricultura familiar 
com assistência técnica, da segurança alimentar 
e nutricional, da produção sustentável e da refor-
ma agrária. Essa minha atuação naturalmente me 
aproximou da categoria dos técnicos agrícolas, 
aos quais abri as portas de meu gabinete e colo-
quei o mandato à disposição para apoiá-los em 
todos os seus pleitos.

Nesse sentido, apresentei importantes projetos na Câmara 
dos Deputados e encampei outros, sempre em sintonia com o 
Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Estado de Mi-
nas Gerais (Sintamig), alguns dos quais, citados a seguir: 

PL nº 6176/2013, que Institui a Política Nacional de Incentivo 
à Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas de 
Variedades e Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulos. Esse 
Projeto é de minha autoria e já estava tramitando na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), da Câmara dos De-
putados. Após uma reunião com o então presidente do Sintamig, 
técnico agrícola Carlos Roberto Alves, inserimos ao citado projeto 

uma emenda para acabar com a restrição à participação dos téc-
nicos agrícolas como RTs perante o Renasem/Mapa. O projeto já 
foi aprovado em duas Comissões Temáticas e está agora na Co-
missão de Constituição e Justiça e nós precisamos do apoio dos 
técnicos para fazê-lo caminhar.

PL nº 5179/2016, que cria o Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas e os Conselhos Regionais dos Técnicos In-
dustriais e Agrícolas. Esse projeto foi enviado pela Casa Civil no 
último dia do governo de Dilma Rousseff. Eu já vinha apoiando o 
projeto que, devido a intrigas políticas, estava para ser arquivado 

na Casa Civil. Foi quando o atual delegado do 
Sintamig, à época coordenador de Qualifica-
ção Profissional do Ministério do Trabalho e 
Emprego, técnico agrícola Vitório Alves de 
Freitas, procurou-me dando ciência da si-
tuação. Daí, mobilizamos nossos pares, fo-
mos até à Casa Civil, negociamos e fizemos 
pressão, mostrando que o projeto, além de 
ser de interesse dos técnicos agrícolas e in-
dustriais, é também de interesse de toda 
sociedade. Diante disso, a Casa Civil enviou 
o Projeto para o Congresso Nacional. O pro-
jeto acaba de ser aprovado pela Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público, 
onde estivemos juntamente com o presiden-
te do Sintamig, técnico agrícola Ely Avelino, 
mobilizando os pares pela aprovação. A mo-
bilização dos profissionais junto aos parla-
mentares precisa continuar para que o pro-
jeto se transforme em lei.

Estamos acompanhando outras maté-
rias de interesse dos técnicos agrícolas no 
Congresso Nacional e no Poder Executivo. 

Dentre estas, está o PL 2.861/2008, que cria o piso salarial dos 
técnicos; o PL 3.423/2012, que altera os Artigos 2º e 44, da Lei 
Nº 10.711 de 5 de Agosto de 2003, Lei de Crimes Ambientais, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Há ainda 
luta pela revisão dos valores dos projetos de crédito rural assiná-
veis pelos técnicos agrícolas, isto no âmbito do poder executivo.

Há muita injustiça contra os técnicos agrícolas. Nosso Man-
dato Coletivo e Participativo está a serviço da justiça, da dignida-
de e dos técnicos agrícolas. Estamos juntos nesta luta. Contem 
sempre conosco.

Matéria

Deputado Federal Padre João

Desejo um 
feliz natal 
e ano novo 
a todos os 
técnicos 
agrícolas 
de Minas e 
do Brasil

Deputado Federal Padre João e membros da diretoria do Sintamig
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Mútua é a Caixa de Assistência 
dos profissionais do Crea. 
É ela que garante bem-estar aos profissionais da área tecnológica com apoios financeiros, 
plano de saúde, previdência complementar e descontos pelo Brasil para você e sua família.
Tudo isso com a certificação ISO 9001:2008, que garante qualidade a todos os processos
da Mútua desde a solicitação de benefícios até a realização do seu projeto de vida.

Associe-se! Ligue 0800 283 1950.

Mútua-MG
Av. Álvares Cabral, 1600 - 1º Andar

Santo Agos�n�o - �elo �or��onte-MG

Tel.: 0800 283 1950
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www.mutua-mg.com.br
/MutuadeAssistencia
@comunicaMutua
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