
Mercado de Trabalho
Em um país onde o setor agropecuário representa 

mais de 22% do produto interno bruto (PIB), e as pro-
jeções para 2022 são crescentes, segundo o Ministério 
da Agricultura, a profissão de técnico agrícola encontra-se 
cada vez mais valorizada e procurada pelos empresários. 

De acordo com Carlos Roberto Alves, mesmo com a 
sinalização de dificuldades econômicas em 2015, alguns 
fatores levam a crer que o mercado de trabalho para os 
técnicos continuará crescendo. “O primeiro deles é o com-
promisso do governo de não reduzir os investimentos so-
ciais, isso quer dizer que continuará investindo na agricul-
tura familiar, onde a presença do técnico é essencial. Outro 
fator interessante é a constatada necessidade de ampliação 
do quadro técnico das empresas de assistência técnica, de 
pesquisa e de fiscalização agropecuária do governo muni-
cipal, estadual e federal. E, por último, o crescimento das 
demandas oficiais relacionadas à produção de alimentos e 

ao meio ambiente”, afirma. 
A área de meio ambiente também 

é assinalada como promissora pelo 
técnico em agropecuária e Conselhei-
ro Federal do CONFEA (2012-2014), 
Cassiano Ramos. “Com a necessidade 
do Cadastro Ambiental Rural, a pre-
servação dos rios e matas, a produção 
de outras fontes de alimentos susten-
táveis e a melhor utilização de nossas 
terras agricultáveis, vejo um amplo 
mercado de trabalho para os técnicos 
agrícolas de nível médio”, reforça.

Outro mercado que merece aten-
ção, segundo o presidente, é a área de 
georreferenciamento, uma vez que o 
governo federal elaborou uma tabela 
que obriga, progressivamente, todos 
os proprietários rurais do país a efetu-

arem o georreferenciamento de suas propriedades. Para 
tanto, é preciso que os profissionais se especializem (sai-
ba mais na página 11).

Hoje, o técnico além de investir em qualificação 
profissional permanente, também está em busca de 
novos conhecimentos acadêmicos, como forma de crescer 
enquanto indivíduo e cidadão inserido na sociedade.
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arborização um novo mercado  
a ser explorado

No ano em quem o SINTAMIG comemora seus 25 
anos, muito há o que comemorar. O mercado para os téc-
nicos agrícolas não para de crescer, projetos parados no 
governo tem boas expectativas de tramitação e o cenário 
do país favorece a profissão. Esse saldo positivo é resul-
tado de um trabalho que vem sendo feito há anos pela 
diretoria do SINTAMIG. Uma luta que nunca para.

O último ano, mesmo com os grandes eventos e mo-
vimentações no país, foi positivo para o Sindicato. “O ano 
de 2014 foi mais um ano em que o SINTAMIG conseguiu 
acompanhar, com êxito todos os processos de interesse 
dos Associados, no âmbito do Crea-Minas. A maioria são 
processos em que a legislação não é clara, possibilitando 
interpretações divergentes”, explica Carlos Roberto Alves, 
presidente do SINTAMIG.

No quesito legislação, os processos que tramitam em 
Brasília, tanto no poder Executivo, quanto no Legislativo, 
tiveram acompanhamento intensivo do Sindicato. Um de-
les é o Projeto de Lei 6765/2013, que regulamenta a pre-
sença dos técnicos agrícolas dentro do sistema Confea/
Crea, garantindo proporcionalidade de representação no 
plenário e, consequentemente, ampliando a competitivi-
dade dos técnicos dentro do sistema profissional. Além 
dele, o SINTAMIG acompanha de perto o Projeto de Lei 
2861/2008, que cria o piso salarial da categoria dos téc-
nicos de nível médio no Brasil.

Outra questão importante foi o encaminhamento da 
proposta de criação do Conselho Profissional dos Técni-
cos Agrícolas e Industriais à presidente Dilma Rousseff, 
uma luta que já dura mais de 40 anos. Depois de um 
longo processo em diversas áreas do 
governo, em 2014 o projeto chegou ao 
Ministério do Planejamento, onde ain-
da se encontra com boas perspectivas 
de conclusão e encaminhamento para 
a Casa Civil que deverá envia-lo ao 
Congresso Nacional. 

“No caso dos técnicos de nível 
médio, a situação atual é delicada, já 
que, os mesmos não tem assento nas 
câmaras especializadas e no o ple-
nário do Sistema. A solução pode ser 
a criação do Conselho próprio, mas 
também pode ser a regularização da 
participação dos técnicos dentro do 
atual sistema Confea/Crea, nos termos 
do PL 6765/2013, que tramita na Câ-
mara dos Deputados. Do jeito que está 
é que não vai continuar. O SINTAMIG 
acompanha de perto os dois processos, sempre com o in-
tuito de garantir que os técnicos não sejam prejudicados”, 
afirma o presidente do SINTAMIG, Carlos Roberto Alves.

presidente do SINTAMIG
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Vitório Alves Freitas
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Um Ano de Importantes  
Conquistas e Grandes Passos
O último ano marcou não só o país, com seus grandes eventos, mas o mercado do técnico 
agrícola, que viu o seu Sindicato ainda mais atuante e com boas esperanças para 2015

O SINTAMIG 
acompanha de perto 
a tramitação da 
proposta de criação 
do Conselho próprio 
e o PL que propõe a 
regularização da 
participação dos 
técnicos dentro do 
sistema Confea/
Crea, sempre com o 
intuito de garantir 
que os técnicos não 
sejam prejudicados.
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Uma conquista para nunca esquecer
Ao comemorar os 25 anos do 

SINTAMIG, é impossível não lembrar a 
conquista que marcou a sua história: 
a vitória na ação judicial que garantiu 
ao técnico agrícola o direito de emitir 
os receituários agronômicos. Até 1995, o 
sistema profissional não entendia como 
responsabilidade do técnico a emissão 
do receituário agronômico e limitava a 
atividade a algumas profissões.

O receituário tem duas maneiras 
de ser definida, a primeira delas como 
um documento que o profissional emite 
orientando os agricultores sobre os pro-
cedimentos corretos na  utilização dos 
agrotóxicos e outros produtos fitossani-
tários, no controle de pragas e doenças 
na agricultura. A segunda, como a sín-
tese da profissão do técnico agrícola. 
“Não faria sentido formar um técnico 

agrícola, se o mesmo não pudesse as-
sinar um receituário”, diz Carlos Alves.

Por isso, o SINTAMIG entrou com 
uma ação na justiça, solicitando a in-
clusão do técnico com profissional 
capacitado para exercer tal função. “A 
vitória veio corrigir uma injustiça histó-
rica, mas também trouxe legitimidade 
a um projeto pedagógico exitoso, que 
até hoje forma técnicos no país”, afir-
ma o presidente do SINTAMIG.

“Além disso, os técnicos ganharam 
novos espaços de atuação em empre-
sas de comercialização, consultoria e 
prestação de serviços, não só no meio 
rural, como também no espaço urba-
no”, ressalta Carlos Alves.  A vitória am-
pliou o campo de atuação do técnico 
agrícola, legitimou a profissão e reafir-
mou a sua importância. 

O pleno exercício profissional dos técnicos 
agrícolas é uma frente de demanda permanen-
te do Sindicato. E, 2014, foi um ano de grandes 
discussões. Como, por exemplo, a emissão do 
Certificado Fitosanitário de Origem (CFO), do-
cumento exigido pela fiscalização agropecuária 
para o transporte e comercialização de produtos 
agropecuários no país. Este documento em ou-
tros Estados da Federação já pode ser emitido 
pelos técnicos agrícolas, que tiveram sua atri-
buição reconhecida através de processo judicial, 
caso do Rio Grande do Sul - RS. Porém, em MG o 
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e o Minis-
tério da Agricultura ainda não aceitaram o técni-
co agrícola como responsável técnico na emissão 
desse documento.“Fomos até Brasília para pro-
tocolar um pedido de esclarecimento que ainda 
não nos foi convenientemente respondido por 
aquele Ministério. O SINTAMIG irá insistir nesta 
questão junto aos órgãos oficiais, vez que, esta 
atribuição esta prevista na legislação (Decreto 
4560/2002)”, explica o presidente do SINTAMIG.

Outro ponto de grandes discussões no úl-
timo ano foi o Renasem – Registro Nacional de 
Sementes e Mudas -, instituído no âmbito do 
MAPA que obriga o registro das empresas que 

produzem sementes e mudas no país. Para tal 
registro a empresa é obrigada a apresentar um 
profissional como responsável técnico da ativi-
dade. Porém, a legislação federal que disciplina 
esta matéria não incluiu o nome do técnico agrí-
cola na relação dos possíveis responsáveis téc-
nicos. “Essa é uma injustiça cometida contra os 
técnicos agrícolas, e o SINTAMIG não vai desistir 
enquanto a questão não for resolvida pelo gover-
no”, afirma Carlos Roberto Alves.

O sistema profissional também tem sido 
omisso no que concerne às atribuições dos 
técnicos na área de zootecnia, uma vez que as 
disciplinas voltadas para a zootecnia constituem 
parte importante no currículo do técnico agrícola/
técnico em agropecuária.  No entanto, tal atri-
buição tem sido sistematicamente ignorada pe-
los órgãos oficiais, que organizam o sistema de 
produção e fiscalizam a atividade profissional. De 
acordo com o presidente do SINTAMIG, a conse-
quência disso é que muitas vezes os profissionais 
tem sido prejudicados e até humilhados, ao ve-
rem o relatórios/laudos de seus trabalhos serem 
assinados por outrem que vão a unidade produ-
tivas até como turistas. “E essa luta nós também 
vamos continuar”, ressalta. �

Editorial

O Brasil experimen-
tou nos últimos anos, 
notadamente nos últimos 
dez anos, um extraordiná-
rio crescimento econômi-
co, que, por sua vez, im-
pulsionou um substancial 
desenvolvimento social. 
Esse êxito econômico, 
fruto de políticas acerta-
das da parte do governo 
brasileiro, mas também, 
de fatores favoráveis no 
cenário econômico internacional, possibilitou à nação brasileira 
lograr o sabor de ser um país que gera riquezas. Isso tudo foi 
uma conquista do povo brasileiro.

Mais do que isso, a sociedade brasileira teve a oportunidade 
de viver em um país, onde, apesar de alguns indicadores sociais 
e estruturais ainda negativos, superou-se o fantasma do desem-
prego, e sobretudo, da fome, gerando cidadania, dignidade e 
esperanças de uma nação ainda mais desenvolvida.

Nesse cenário virtuoso, com uma economia pujante, onde 
o agronegócio crescia, a agricultura familiar se consolidava en-
quanto seguimento econômico e os investimentos oficiais nos 
programas sociais e na economia solidária ganharam nova di-
mensão, os técnicos agrícolas também se viram contemplados, 
com a ampliação do mercado de trabalho e com uma maior va-
lorização profissional.

Diante dessa nova conjuntura, os técnicos que já desempe-
nhavam papel estratégico em um sistema produtivo crescente, 
ganharam ainda mais relevância enquanto seguimento profissio-
nal, eleitos pelo próprio governo, como parceiros de uma política 
de governo focada na produção.

A mais notória prova disto é a implantação e desenvolvimento 
do PRONATEC que veio como uma das mais importantes políticas 
oficiais voltadas para a criação de mão de obra qualificada e focada 
em um sistema produtivo que precisa continuar crescendo.

Isso não veio por acaso. E também não veio só porque as 
economias do mundo têm no técnico de nível médio um de seus 
principais agentes, mas veio porque é simples ir a uma unidade 
produtiva e ver um indivíduo, ágil, culto e ao mesmo tempo, qua-
lificado, fazendo a roda girar. Não dá para produzir se não houver 
técnicos na ponta, na linha de frente. O mercado já descobriu 
isso a muitos anos. Prova disso é que, hoje, no Crea-Minas 
existem aproximadamente 7mil técnicos agrícolas registrados. 
Estima-se que esse número poderia ser duas vezes maior se 
todos os profissionais atuantes no mercado estivessem ativos 
no sistema.

É desta forma que o técnico vai sobressaindo em um mer-
cado extremamente disputado. Um indivíduo simples, porém 
qualificado. Um operário que gosta do que faz e faz cada vez me-
lhor. Ao mesmo tempo, culto. Culto sim, porque foi-se o tempo 
em que o profissional se limitava a fazer o que já sabia e sempre 
do mesmo jeito. Hoje, o técnico além de investir em qualifica-
ção profissional permanente, também está em busca de novos 
conhecimentos acadêmicos, como forma de crescer enquanto 
indivíduo e cidadão inserido na sociedade.

É assim: trabalhar, produzir, estudar e crescer sempre. Par-
ticipativo, simples, operário e culto, mas, sem alarde. É comer 
pelas beiradas, como dizem na minha terrinha. É o jeito do téc-
nico agrícola de ser... �

Mesmo com a sinalização de 
dificuldades econômicas para 
2015, alguns fatores levam a crer 
que o mercado de trabalho para 
os técnicos continuará crescendo.

Carlos Roberto Alves
Presidente do SINTAMIG
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Em 2015, o agronegócio pode ser o grande condi-
cionante do desempenho da economia nacional. Repre-
sentando 23% do PIB brasileiro, ele pode ser o único 
setor com crescimento mais expressivo. Estimativas do 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), da Esalq/USP, apontam que, esse ano, o agro-
negócio pode crescer 2,8%. E, esse crescimento vai 
requerer que cada vez mais profissionais estejam ap-
tos para atuar, tanto no meio rural, quanto urbano. “As 
oportunidades estão por toda parte, basta o profissional 
identificar qual a sua habilidade e aproveitar”, diz o vice 
presidente do SINTAMIG, Ely Avelino.

Já o técnico agrícola e delegado regional do SIN-
TAMIG, no Noroeste de Minas Gerais, Tarciso Teixeira de 
Lacerda Junior, destaca as propriedades rurais, onde, os 
profissionais atuam nas áreas de planejamento agrope-
cuário, preservação ambiental, fiscalização e comerciali-
zação de imóveis e produtos agrícolas em geral. “A área 
ambiental, na atualidade, merece atenção dos novos pro-
fissionais, área que se apresenta como promissora frente 
de trabalho. Os investimentos em capacitação e especia-
lização nesta área contribuirão para o ingresso do profis-
sional no mercado de trabalho”, afirma. O vice presidente 
do SINTAMIG reforça, “é preciso se especializar, conhecer 
o campo em que deseja atuar e se aperfeiçoar sempre”.

Não só como um campo promissor de trabalho, a área 
ambiental também deve ser observada pelo técnico com 
cuidado. “O técnico agrícola tem a sua atividade totalmen-
te ligada à natureza, por isso tem uma grande responsabi-
lidade quando se fala em sustentabilidade. Apesar de não 
ser o único responsável por ela, é quem tem o maior peso 
neste item, já que sua atividade é responsável por toda 
cadeia produtiva alimentar”, ressalta Tarciso Junior.

Ainda no mercado produtivo, o vice presidente do 
SINTAMIG destaca os Programas Oficiais de apoio à pro-
dução, como, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
Programa Nacional da Alimentação Escolar(PNAE) e Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) como fatores favoráveis ao aquecimento do 
mercado. “Essas áreas exigem, cada dia mais, a presença 
de um técnico para orientar os produtores e ajudar nos ca-
dastros e obtenção de recursos. Sem eles muitos projetos 
não são aprovados”, afirma.

Outra grande oportunidade, de acordo com o vice 
presidente do SINTAMIG, é o Cadastro Ambiental Rural, 
uma exigência a todos as propriedades rurais do país. 
“Para que o produtor possa realizar o cadastro, é preciso 
que o técnico faça um mapeamento de toda a propriedade 
e cadastre no sistema do Instituto Estadual de Florestas. 
E, se dentro do prazo, a empresa ou propriedade rural não 
fizer o cadastro, poderá sofrer sanções do Estado. É uma 
área que pode ser explorada imediatamente pelos profis-
sionais”, alerta Ely Avelino.

O geoprocessamento também merece uma atenção 
dos profissionais que desejam ampliar suas áreas de 
atuação. Até o ano 2023, todas as propriedades rurais 
precisarão do geoprocessamento e há uma carência de 
profissionais habilitados e capacitados para atenderem 

a demanda. “Esse é um nicho para as próximas duas ou três décadas e muitos dos técnicos ainda não se atentaram 
para isso. É preciso se especializar e aproveitar a oportunidade”, diz Avelino. Pensando nisso, o SINTAMIG celebrou um 
convênio com uma Entidade de Ensino de Belo Horizonte, o CENTROMIG para dar o curso de especialização nesta área 
(Saiba mais na página 11).

Além do meio rural, o técnico Ely Avelino destaca o mercado de defensivos agrícolas e insumos, como promissor. “O 
Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, o seu uso desenfreado prejudica não só as produções, 
como a saúde da população. Não cabe ao técnico apenas a parte de controle de estoque ou administrativo, é ele que 
ajudará os produtores a fazerem o uso correto e responsável do produto”, explica.

Sim, há espaço  
para todos

Mercado de Trabalho

O mercado de trabalho para o técnico 
agrícola se mostra cada vez mais 
promissor e positivo

“O momento atual na agropecuária é de muita cautela, levado principalmente pelas condições climáticas 
que estamos vivenciando. O veranico que enfrentamos já causou grandes perdas nestas atividades e não 
sabemos ainda quais serão as consequências que o mesmo trará, o que tem causado grande apreensão no 
mercado, comprometendo momentaneamente toda a cadeia produtiva agropecuária e os investimentos, esse 
cenário exige atenção e comprometimento dos técnicos”,  conclui o técnico Tarciso Junior. 

Por isso, o delegado regional, Tarciso Junior alerta para a necessidade de investimentos. “Os investimentos 
de empresários no mercado agrícola, de certa forma, são necessários na infraestrutura modal, que irá permitir, 
principalmente, uma maior competitividade nos preços dos produtos de origem agropecuária no mercado mundial”.

E, para que todos esses campos continuem promissores, é preciso que os empresários se atentem para a 
importância dos técnicos agrícolas. “As empresas podem contar com o técnico agrícola, profissional habilitado 
e preparado para contribuir, no planejamento, na organização, crescimento e gestão do agronegócio”, alerta o 
vice-presidente do SINTAMIG, Ely Avelino. �

As empresas podem contar 
com o técnico agrícola, 
profissional habilitado e 
preparado para contribuir, 
no planejamento, na 
organização, no crescimento 
e gestão do agronegócio
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O mercado suinícola brasileiro inicia 2015 com boas ex-
pectativas. Segundo relatório de Perspectivas para 2015 do Ra-
bobank, as perspectivas para a carne suína brasileira neste ano 
são positivas, principalmente em relação às exportações, com 
a possibilidade de abertura de novos mercados - como México, 
Coreia do Sul e Colômbia -, além da oportunidade de consolida-
ção em outros países pouco explorados, como Japão e Angola.

A boa noticia é que as perspectivas positivas não são ape-
nas para os investidores, mas também para os técnicos agrí-
colas. Quem afirma é o técnico agrícola Robson dos Santos, 
atuante na área de 1994. “O mercado continua carente de mão 
de obra especializada, principalmente no Centro Oeste. Bons 
profissionais não possuem dificuldade para ingressar no mer-
cado de trabalho suinícola”, afirma.

A trajetória do técnico demonstra que enquanto houver 
espaço e dedicação, haverá boas oportunidades de empre-
go. Robson iniciou sua atuação na área como funcionário de 
maternidade de uma granja de 250 matrizes, depois de um 
ano foi convidado a gerenciar uma granja multiplicadora de 
genética de 300 matrizes. Depois dessa experiência atuou na 
área de assistência técnica aos cooperados, de uma Coope-
rativa de Suinocultores, atuou como representante comercial 
autônomo e, hoje, é supervisor técnico do Centro Oeste e Sul 
de Minas da Choice Genetics. 

Segundo Robson dos Santos, a atuação do técnico agríco-
la na suinocultura pode se dar de várias formas, dependendo 
apenas do grau de experiência do profissional e das oportu-
nidades. “Normalmente os técnicos com menor experiência 
entram como encarregado de maternidade, gestação, creche 
ou terminação, podendo chegar a gerente geral da granja após 
adquirir certa bagagem profissional ou serem convidados a atu-
ar nas grandes empresas de genética, medicamentos, vacinas, 
nutrição ou equipamentos”, explica. 

Minas Gerais representa atualmente o quarto maior estado 
em número de matrizes alojadas, perdendo apenas para os três 
estados do Sul, por isso, se tornou um estado promissor na área. 
“As oportunidades estão em vários locais, mas o interior ainda 
absorve o maior número de profissionais. No entanto, a região 
metropolitana de algumas cidades, como Belo Horizonte, podem 
oferecer grandes oportunidades”, ressalta o técnico agrícola.

Além disso, Robson dos Santos afirma que o técnico agrí-
cola tem papel importante no controle da poluição do ambien-
te, uma das maiores ameaças à sobrevivência e expansão da 
suinocultura nos grandes centros urbanos. “Acredito que levar 
ao produtor alternativas de menor impacto possível como, por 
exemplo, a implantação de biodigestores, é o grande desafio 

dos técnicos. O técnico pode ser o veículo de transformação, 
principalmente nas regiões de menor tecnologia”, diz.

Para quem quer entrar no mercado da suinocultura, a 
dica do técnico agrícola é investir no aperfeiçoamento e ca-
pacitação profissional, na área. “Como em toda profissão o 
crescimento depende principalmente do profissional. Os no-
vos técnicos precisam aproveitar melhor os estágios obrigató-
rios para realmente aprender o que é um suíno”, recomenda 
Robson dos Santos. �

O Bom e Velho Mercado 
da Suinocultura

Amamentação dos suínos

Fêmea próxima 
ao parto

Fêmeas em gestação
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Já bem conhecida pelos técnicos agrícolas, essa foi a área 
escolhida por Robson Santos para investir e prosperar na carreira

Técnico Agrícola 
Robson dos Santos

Mercado de Trabalho
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Experiência ambiental
O técnico agrícola Giovani Ribeiro encontrou na 
arborização um novo mercado a ser explorado

Toda vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana, assim pode ser 
definida a arborização urbana, um dos componentes bióticos mais importantes das ci-
dades. Caracterizada por um conjunto de técnicas para preservar e implantar as árvores 
no meio urbano e ajudá-las a se manterem em condições adequadas, a arborização 
urbana não se restringe apenas aos plantios de árvores em calçadas, mas sim a todo 
conjunto de árvore na cidade.

De acordo com o técnico agrícola Giovani Rodrigues, a arborização na cidade fun-
ciona com a preservação das árvores, implantação e manutenção de cada indivíduo 
arbóreo. “Além dos aspectos estéticos, de lazer e recreação, a arborização urbana pro-
porciona um equilíbrio ambiental entre as áreas construídas e o ambiente natural, com 
um papel de destaque no controle da poluição e na melhoria do microclima urbano”, 
afirma o técnico agrícola.

Durante 13 anos Giovani Rodrigues esteve no Laboratório de Sementes Florestais da 
Cemig, quando teve a oportunidade de trabalhar na equipe de arborização da empresa na 
pesquisa de espécies para serem utilizadas nas cidades, além da produção de mudas e 
plantio. E foram nesses anos de experiência que ele percebeu a importância do técnico 
agrícola nesse mercado. “As empresas públicas e privadas que trabalham com manejo da 
arboricultura precisam conhecer mais a capacidade técnica e as habilidades do técnico 
agrícola no gerenciamento deste serviço”, comenta. 

Também na área rural, o técnico agrícola tem um papel fundamental na arborização. 
“Os ambientes rurais (sítios, chácaras e fazendas) tem uma necessidade de verde explí-
cito. Algumas propriedades sofreram com ações antropogênicas e o verde está em falta”, 
explica Rodrigues. Por isso, o técnico agrícola é indispensável para plantar novas árvores, 
recuperar e mudar a estética do lugar. 

Com toda a experiência adquirida e com a visão promissora do mercado, Giovani 

Rodrigues abriu a sua micro empresa que tem como foco o paisagismo, arborização e 
recomposição florestal. Um mercado pouco explorado pelos técnicos agrícolas, mas que 
lhe deu espaço para crescer e se desenvolver. “Inclusive, contratarei um técnico agrícola 
para a minha empresa”, ressalta Rodrigues.

Sua experiência e a constante preocupação mundial frente às questões ambien-
tais servem como inspiração para os profissionais que buscam novos mercados para 
atuação. “O técnico agrícola é de extrema importância para melhorar as técnicas de 
produção de mudas, plantio e manejo da arboricultura. Por isso, esse é um ótimo espa-
ço para investimento”, ressalta. �

Rua Lídia de Melo, 124 - Boa Vista - CEP 31.060-370 - Belo Horizonte/MG - www.georeflorestar.com.br - Contato:  Giovani Antônio Rodrigues - (31) 9285-2284 / 3485-6805

MEIO URBANO
• Paisagismo: execução de projetos de jardins, jardineiras e canteiros;
• Manutenção de área verde (jardim, gramado, lotes, chácaras e sítios);
• Gramado em geral e recuperação de talude com grama;
• Plantio de espécies arbóreas e frutíferas, 
   inclusive para fins de Habite-se, de acordo com a DN-69 da PBH;
• Poda de espécies arbóreas e frutíferas;
• Palestras ambientais sobre o valor das árvores.

SERVIÇOS
MEIO RURAL
• Recomposição florestal (mata e nascentes);
• Recuperação de área degradada;
• Fornecimento de mudas e sementes de espécies florestais;
• Inventário Florestal.

Mercado de Trabalho
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A Integração Lavoura, Pecuária e Florestas - ILPF é 
um sistema de plantio que propõe mais de uma atividade 
na mesma área. Além da reforma da pastagem, o produtor 
pode conciliar este trabalho com a silvicultura, implantando 
fileiras alternadas de espécies florestais, para uso futuro na 
propriedade, seja como mourões, peças para engradamen-
to, ou até mesmo, madeira para serraria. Sem contar o con-
forto térmico que ele propicia aos seus animais, através do 
sombreamento parcial da pastagem, o sistema pode constar 
de uma consorciação de grãos, como soja, 
milho e outros, minimizando, o custo de re-
forma da pastagem degradada.

A ILPF é uma excelente opção para as 
propriedades rurais contribuindo em alguns 
aspectos para a preservação do solo e da 
água. Associada ao Plantio Direto trata-se de 
um sistema que permite ao produtor recupe-
rar as pastagens adotando técnicas viáveis 
que se relacionam com o manejo adequado 
de recursos hídricos e com as práticas de 
conservação do solo, refletindo, inclusive em 
outros fatores ligados à biodiversidade. Outro 
aspecto interessante é que a adoção desse 
sistema, além de melhorar a lucratividade, 
pode ainda gerar mais empregos e formação 
de pessoal, uma vez que ele exige mão de 
obra mais qualificada. 

“O sistema ILPF pode ser implantado 
em propriedades rurais pequenas, médias 
e grandes, aplicando-se tanto para a agri-
cultura familiar, quanto para o agronegócio” 
destaca o técnico em agropecuária e exten-
sionista rural, José Antônio dos Reis, que 
responde pelo escritório local da Emater-MG, no município 
de Pedra do Anta-MG. 

De acordo com José Antônio todos os técnicos formados 
em Ciência Agrárias, nas áreas Agricultura e Zootecnia po-
dem atuar com o sistema de integração. “Caso ele não tenha 
conhecimento específico, mas tenha aptidão para esta moda-
lidade de trabalho, deve procurar informações e treinamentos 

específicos”, afirma.
O campo de trabalho, segundo o técnico em agrope-

cuária e extensionista rural, é vasto e existe espaço para 
todos. “Hoje, no Brasil, em qualquer lugar que o técnico for 
trabalhar, ele encontrará cenários de pastagens e áreas de-
gradadas, necessitando de recuperação. Vai valer muito é o 
seu “olho clínico” e o discernimento das práticas a serem 
aplicadas”, ressalta.

Projeto Circuito 
Zona da Mata

José Antônio dos Reis é inte-
grante do projeto intitulado “Circuito 
Zona da Mata de Integração Lavou-
ra, Pecuária e Florestas”, que tem 
como objetivo divulgar a prática que, 
além de recuperar o solo, aumenta 
com sustentabilidade a produtividade 
agrícola e pecuária. O Circuito é co-
ordenado pelo Departamento Técnico 
da EMATER-MG, em parceria com 
a Universidade Federal de Viçosa e 
empresas do ramo de insumos, e 
desde 2005 vem desenvolvendo este 
trabalho junto aos produtores. Inicial-
mente o projeto foi implantado na 
Zona da Mata, se estendendo para 
outras regiões do Estado.

Segundo a Embrapa, a região, 
possui um milhão e oitocentos mil 
hectares em pastagens e grande 
parte delas está comprometida 
com algum grau de degradação, 

além de possuir  um expressivo rebanho bovino de leite e 
corte. “A maioria das propriedades apresentam relevo aci-
dentado, por isso a importância do projeto para a região”, 
afirma José Antônio.

Para prestar assistência técnica coletiva aos produtores 
os extensionistas do Circuito realizam um Dia de Campo, com 
o maior número de produtores possível. �

Hoje, no Brasil, em 
qualquer lugar 

que o técnico for 
trabalhar, ele 

encontrará cenários 
de pastagens e 

áreas degradadas, 
necessitando de 
recuperação. Vai 

valer muito é o seu 
“olho clínico” e o 

discernimento das 
práticas a serem 

aplicadas.

Integração Lavoura, Pecuária e Floresta - ILPF: 
Uma Técnica Sustentável Para a Propriedade Rural

Gado em pastagem com integração-Lavoura-Pecuária-Floresta.

Experimentos de integração lavoura-
pecuária-floresta realizados pela Embrapa.

Sistema de Integração-Lavoura-Pecuária-
Floresta (iLPF).
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Desde quando foi iniciada a luta por um Con-
selho Profissional dos Técnicos?

Resposta: Analisando documentos sobre as 
questões relacionadas à criação de Conselho 
dos Técnicos, foi possível perceber que em 1968, 
ou seja, há mais de 40 anos, já se discutia e in-
clusive foi debatido no Congresso a criação do 
Conselho dos Técnicos. No Congresso Nacio-
nal também existem vários Projetos de Lei por 
iniciativa de Deputados e de Senadores, algo 
inconstitucional, pois a criação de Conselho é 
prerrogativa do Poder Executivo, portanto não 
tendo validade caso sejam aprovados. 

Como foi o processo da proposta de criação 
Conselho Profissional dos Técnicos até chegar 
a presidente? Quais os próximos passos?

Resposta: O primeiro passo foi a solicitação 
de um requerimento, feito pelo deputado fe-
deral do Rio Grande do Sul, Giovani Cherini, 
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego 
quanto à viabilidade da criação e/ou desmem-
bramento dos técnicos agrícolas e Industriais 
do Sistema Confea/Crea.  Após a aceitação, o 
Ministro de Estado de Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias, criou, por meio da Portaria 59 de 
14 de Janeiro de 2014, um grupo de trabalho 
para estudar a viabilidade e legitimidade do 
projeto a ser criado, do qual fui membro titu-
lar. Durante 60 dias nos reunimos em vários 
estados com lideranças dos movimentos liga-
dos à categoria, com representantes do siste-
ma Confea/Crea e concluímos os trabalhos de 
acordo com os relatos e documentos compro-
batórios apresentados. 

Em seguida, foi apresentada uma minuta de 
projeto de Lei assinada pelo Ministro de Estado 
do Trabalho e Emprego e encaminhado para 
a Casa Civil.  Analisado pela Casa, o projeto 
foi para o Ministério do Planejamento, onde 

encontra-se em tramitação, com expectativas 
positivas. Esperamos que em breve possa es-
tar concluída a análise do Ministério do Plane-
jamento com pareceres favoráveis e retorne à 
Casa Civil para ser encaminhado ao Congresso 
Nacional, sendo aprovado terá legitimidade 
por ser iniciativa do Poder Executivo.

Qual será o papel do Conselho?

Resposta: Regulamentar e 
fiscalizar a profissão dos téc-
nicos de nível médio do setor 
agropecuário e industrial, 
zelando pelos interesses de 
toda a sociedade brasileira 
em prol à melhoria da quali-
dade de vida. Além disso, tem 
papel fundamental ainda na 
valorização da profissão, em 
defesa e representatividade 
dos interesses coletivos para 
o bem comum.

Qual a importância do des-
membramento do sistema 
Confea/Crea?

Resposta: Entendo ser fun-
damental e importante para 
ambas as partes: para o 
Confea/Crea que irá dedicar 
exclusivamente aos profis-
sionais de ensino superior 
das diversas áreas afins de 
responsabilidade, bem como 
acabar com arestas e em-
bates técnicos que sempre 
surgem. Para os Técnicos 
também, pois, tornar-se-ão 
responsáveis para respon-
der pelos próprios atos, pois entendemos pri-
mordial que um técnico precisa discutir e de-

finir sobre a normatização e cumprimento das 
mesmas no exercício da profissão, valorizando 
assim o papel dos técnicos, bem como a cons-
tituição das próprias câmaras técnicas para 
julgar os processos, constituídas de membros 
da própria categoria. Espera-se também, mais 
valorização profissional e o aumento da massa 
salarial da categoria, bem como mais incentivo 
para o exercício das profissões de nível técnico.

Quais as vantagens para o 
técnico agrícola? Como ele 
pode participar dessa luta?

Resposta: As vantagens são 
inúmeras, de inicio assegura 
os diretos adquiridos e pre-
vistos em Lei para o exercício 
da profissão, a valorização 
profissional e a normatiza-
ção legal por quem de fato 
tem interesse na causa. Tam-
bém, um Conselho próprio 
viabilizará mais divulgação 
e amplitude das informações 
sobre o que pode ser elabora-
do e assinado por um técnico 
agropecuário, tornando as-
sim mais amplo e valorizado 
o mercado de trabalho.

Quanto à participação dos 
profissionais na criação do 
conselho próprio, entendo ser 
viável e fundamental partici-
parem do processo, através 
de suas organizações ( Fede-
rações, Sindicatos e Associa-
ções, etc)  lutando pela causa, 
bem como, articulando as 

lideranças políticas, em prol da rápida trami-
tação e votação do projeto. �

Por um Conselho Profissional
Proposta encaminhada à Presidente Dilma reacende a esperança de um 
Conselho próprio para os técnicos do ensino médio

Há mais de 40 anos, os técnicos de ensino médio lutam por um Conselho 
próprio. Em maio de 2014, o ministro do trabalho encaminhou à Presidente Dil-
ma a proposta de criação do Conselho Profissional dos Técnicos, configurando 
um grande passo dessa luta. Acompanhando todo o processo, estava o técnico 
agrícola Vitório Alves Freitas, atualmente lotado no Governo Federal por requi-
sição do mesmo desde janeiro de 2013, ocupando o Cargo como Coordenador 
Geral de Qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego.

Em entrevista exclusiva o técnico contou ao jornal do SINTAMIG um pouco 
do caminho percorrido até o encaminhamento da proposta à Presidente.

Entrevista

Espera-se 
também, 
mais 
valorização 
profissional 
e o aumento 
da massa 
salarial da 
categoria, 
bem como 
mais 
incentivo 
para o 
exercício das 
profissões de 
nível Técnico.

Técnico Agrícola, Vitório Alves Freitas
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Corroborando com as expectativas positivas para 
os técnicos agrícolas em 2015, a presidente Dilma 
Rousseff sancionou a Lei n°13.099 que institui o Dia 
do Técnico Agrícola, a ser comemorado anualmente no 
dia 05 de novembro.

A aprovação da lei reforça a importância do técnico 
agrícola no mercado brasileiro e contribui para a difusão 
da profissão, suas habilidades e oportunidades. “O dia 
do técnico agrícola, que já era comemorado em diversas 
unidades da Federação, no dia 05 de novembro, agora 
ganha um significado político muito mais sólido, já que, 
foi consagrado por uma lei federal”, afirma Carlos Roberto 
Alves, presidente do SINTAMIG.

“Em um momento em que o país está mobilizado 
em prol do ensino técnico através do PRONATEC que 
vem carreando um grande volume de recursos finan-
ceiros, capital político e planejamento pedagógico para 
consolidar a formação técnica, esta lei vem confirmar 
a postura de um governo que tem no técnico um agen-
te de mudanças fundamental para garantir qualidade 
no sistema produtivo, contribuindo para a estabilidade 
econômica do país. parabéns à Presidente Dilma Rou-
sseff e parabéns aos técnicos de todo o Brasil”, conclui 
o Presidente Carlos Alves.

Exercício da profissão
Em um cenário de forte competição, onde a disputa 

pelo mercado transpõe a concorrência individual, che-
gando a gerar concorrência até entre categorias diferen-
tes, através de suas entidades representativas, o técnico 
agrícola, que tem a seu favor uma legislação específica, 
precisa conhecer esse marco legal que lhe confere as 
atribuições profissionais. 

Para um melhor entendimento da matéria, há que 

se analisar essa legislação 
sob a ótica de um diálogo 
com outros dois dos fatores, 
a competência legal e habili-
dade técnica. 

A legislação, em muitos 
casos, confere a diversas categorias profissionais as 
mesmas atribuições, gerando uma concorrência saudável 
no mercado de trabalho. Isso é positivo, pois quem ganha 
é a sociedade, a quem é oferecida um vasto quadro de 
profissionais para atender as necessidades do mercado 
gerando concorrência técnica e financeira.

A competência legal é o fator que confere a cada 
categoria profissional a fatia do mercado e os segui-
mentos econômicos onde os profissionais podem atuar. 
Isso é definido pelo governo a partir da natureza e ca-
racterísticas de cada profissão, bem como, em função 
do currículo padrão desenvolvido pela rede de entidades 
de ensino em consonância com os normativos do MEC, 
em especial a LDB, Lei 9394/1996.

A habilidade técnica, que também pode ser aqui 
entendida como capacidade técnica é o conjunto de 
conhecimentos, expertises, informações e experiên-
cias que o profissional desenvolve ao longo de sua 
carreira. Está diretamente relacionada com 
a grade curricular das escolas, mas 
se desenvolve na academia e con-
tinua a ser aperfeiçoada após a 
diplomação do profissional. 

Assim, conhecendo o con-
junto de atribuições conferidas 
através da legislação, cabe ao 
profissional se capacitar 
ou se aperfeiçoar na-

queles ou naquele seguimento que lhe despertar maior 
interesse. “Esta é uma oportunidade de orientar os nos-
sos associados para fazerem bom uso da legislação 
em vigor, que é ampla, oferecendo inúmeras opções de 
atuação no mercado”, afirma o presidente do Sitnamig.

A legislação que criou e regulamentou a profissão de 
Técnico Agrícola/Técnico em agropecuária, em suas di-
versas modalidades, se resume em: Lei n° 5.524/1968, 
Decretos Federais n° 90.922/1985 e 4.560/202.

A Lei n° 5.524/1968 criou a profissão de Técnico 
Agrícola e Industrial, não entrando em detalhe, no en-
tanto, aos espaços de atuação dos técnicos agrícolas 
no mercado.

Já o Decreto Federal n° 90.922/1985 e o Decre-
to 4.560/202, que veio alterar o anterior, estabeleceram 
com muita clareza qual é o papel do profissional no exer-
cício profissional. Segue abaixo a íntegra dos decretos.

Em tempo, cumpre registrar, que de acordo com esta lei, 
é técnico agrícola todos profissionais técnicos de nível 

médio dos setores primários e secundários (Art. 9º 
O disposto neste Decreto aplica-se a todas as 
habilitações profissionais de técnico de 2º grau 

dos setores primário e secundário, 
aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação 
(Redação dada pelo 

Decreto nº 4.560, de 
30.12.2002). �

Presidente Dilma 
sanciona Dia Nacional 
do Técnico Agrícola

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 90.922, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985.

Regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício 
da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau. 

Legislação
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o dis-
posto no artigo 5º da Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, 

DECRETA:

Art 1º Para efeito do disposto neste Decreto, entendem-se por 
técnica industrial e técnico agrícola de 2º grau ou, pela legisla-
ção anterior, de nível médio, os habilitados nos termos das Leis 
nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de agosto 
de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982. 

Art 2º É assegurado o exercício da profissão de técnico de 2º 
grau de que trata o artigo anterior, a quem: 

I. tenha concluído um dos cursos técnicos industriais e 
agrícolas de 2º grau, e tenha sido diplomado por escola 
autorizada ou reconhecida, regularmente constituída, nos 
termos das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 
5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de ou-
tubro de 1982;

II. seja portador de diploma de habilitação específica, expe-
dido por instituição de ensino estrangeira, revalidado na 
forma da legislação pertinente em vigor;

III. sem habilitação específica, conte, na data da promulga-
ção da Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, 5 (cin-
co) anos de atividade como técnico de 2º grau. 

Parágrafo único. A prova da situação referida no inciso 
III será feita por qualquer meio em direito permitido, seja 
por alvará municipal, pagamento de impostos, anotação 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou compro-
vante de recolhimento de contribuições previdenciárias. 

Art 3º Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau 
observado o disposto nos arts. 4º e 5º, poderão: 

I. conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua espe-
cialidade;

II. prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento 
de projetos e pesquisas tecnológicas;

III. orientar e coordenar a execução dos serviços de manu-
tenção de equipamentos e instalações;

IV. dar assistência técnica na compra, venda e utilização de 
produtos e equipamentos especializados;

V. responsabilizar-se pela elaboração e execução de proje-
tos compatíveis com a respectiva formação profissional. 

Art 4º As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em 
suas diversas modalidades, para efeito do exercício profissional 
e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, 
consistem em:

I. executar e conduzir a execução técnica de trabalhos 
profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de 
execução de instalações, montagens, operação, reparos 
ou manutenção;

II. prestar assistência técnica e assessoria no estudo de via-
bilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tec-
nológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, 
arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as 
seguintes atividades: 

1. coleta de dados de natureza técnica;

2. desenho de detalhes e da representação gráfica de 
cálculos;

3. elaboração de orçamento de materiais e equipamen-
tos, instalações e mão-de-obra;

4. detalhamento de programas de trabalho, observando 
normas técnicas e de segurança;

5. aplicação de normas técnicas concernentes aos res-
pectivos processos de trabalho;

6. execução de ensaios de rotina, registrando observa-
ções relativas ao controle de qualidade dos materiais, 
peças e conjuntos;

7. regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos 
técnicos.

III. executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente ser-
viços de manutenção e reparo de equipamentos, instala-
ções e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir 
e treinar as respectivas equipes;

IV. dar assistência técnica na compra, venda e utilização de 
equipamentos e materiais especializados, assessorando, 
padronizando, mensurando e orçando;

V. responsabilizar-se pela elaboração e execução de proje-
tos compatíveis com a respectiva formação profissional;

VI. ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, cons-
tantes dos currículos do ensino de 1º e 2º graus, desde 
que possua formação específica, incluída a pedagógica, 
para o exercício do magistério, nesses dois níveis de en-
sino.

§ 1º Os técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e de 
Engenharia Civil, na modalidade Edificações, poderão pro-
jetar e dirigir edificações de até 80m 2 de área construída, 
que não constituam conjuntos residenciais, bem como re-
alizar reformas, desde que não impliquem em estruturas 
de concreto armado ou metálica, e exercer a atividade de 
desenhista de sua especialidade.

§ 2º Os técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e diri-
gir instalações elétricas com demanda de energia de até 
800 kva, bem como exercer a atividade de desenhista de 
sua especialidade.

§ 3º Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições 
para a medição, demarcação e levantamentos topográ-
ficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos to-
pográficos, funcionar como peritos em vistorias e arbitra-
mentos relativos à agrimensura e exercer a atividade de 
desenhista de sua especialidade.

Art 5º Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica 
assegurado aos técnicos industriais de 2º grau, o exercício de 
outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação 
curricular.

Art 6º As atribuições dos técnicos agrícolas de 2º grau em suas 
diversas modalidades, para efeito do exercício profissional e da 
sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, con-
sistem em:

I. desempenhar cargos, funções ou empregos em ativida-
des estatais, paraestatais e privadas;

II. atuar em atividades de extensão, associativismo e em 
apoio à pesquisa, análise, experimentação, ensaio e di-
vulgação técnica;

II. atuar em atividades de extensão, assistência técnica, as-
sociativismo, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; (Redação dada pelo Decreto nº 4.560, 
de 30.12.2002);

III. ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, cons-
tantes dos currículos do ensino de 1º e 2º graus, desde 
que possua formação especifica, incluída a pedagógica, 
para o exercício do magistério, nesses dois níveis de en-
sino;

IV. responsabilizar-se pela elaboração e execução de proje-
tos, compatíveis com a respectiva formação profissional;

IV. responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistên-
cia técnica nas áreas de: (Redação dada pelo Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002).

a. crédito rural e agroindustrial para efeitos de inves-
timento e custeio; (Alínea incluída pelo Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

b. topografia na área rural; (Alínea incluída pelo Decreto 
nº 4.560, de 30.12.2002)

c. impacto ambiental; (Alínea incluída pelo Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

d. paisagismo, jardinagem e horticultura; (Alínea incluí-
da pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

e. construção de benfeitorias rurais; (Alínea incluída 
pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

f. drenagem e irrigação; (Alínea incluída pelo Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

V. elaborar orçamentos relativos às atividades de sua com-
petência;

V. elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e pro-
jetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias; 
(Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

VI. prestar assistência técnica e assessoria no estudo e de-
senvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou 
nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consulto-
ria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas:

1. coleta de dados de natureza técnica;

2. desenho de detalhes de construções rurais;

3. elaboração de orçamentos de materiais, insumos, 
equipamentos, instalações e mão-de-obra;

4. detalhamento de programas de trabalho, observando 
normas técnicas e de segurança no meio rural;

5. manejo e regulagem de máquinas e implementos 
agrícolas;

6. assistência técnica na aplicação de produtos espe-
cializados;

7. execução e fiscalização dos procedimentos relativos 
ao preparo do solo até à colheita, armazenamento, 
comercialização e industrialização dos produtos 
agropecuários;

8. administração de propriedades rurais;

9. colaboração nos procedimentos de multiplicação 
de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem 
como em serviços de drenagem e irrigação.

a. coleta de dados de natureza técnica; (Redação dada 
pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

b. desenho de detalhes de construções rurais; (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

c. elaboração de orçamentos de materiais, insumos, 
equipamentos, instalações e mão-de-obra; (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

d. detalhamento de programas de trabalho, observando 
normas técnicas e de segurança no meio rural; (Re-
dação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

e. manejo e regulagem de máquinas e implementos 
agrícolas; (Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 
30.12.2002)

f. execução e fiscalização dos procedimentos relativos 
ao preparo do solo até à colheita, armazenamen-
to, comercialização e industrialização dos produ-
tos agropecuários; (Redação dada pelo Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

g. administração de propriedades rurais; (Redação dada 
pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

VII. conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, com-
patíveis com a respectiva formação profissional;

VIII. elaborar relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao 
âmbito de sua habilitação;

VIII. responsabilizar-se pelo planejamento, organização, mo-
nitoramento e emissão dos respectivos laudos nas ati-
vidades de: (Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 
30.12.2002)

a. exploração e manejo do solo, matas e florestas de 
acordo com suas características; (Alínea incluída pelo 
Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

b. alternativas de otimização dos fatores climáticos e 
seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das 
plantas e dos animais; (Alínea incluída pelo Decreto 
nº 4.560, de 30.12.2002)

c. propagação em cultivos abertos ou protegidos, em 
viveiros e em casas de vegetação; (Alínea incluída 
pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

d. obtenção e preparo da produção animal; processo de 
aquisição, preparo, conservação e armazenamento 
da matéria prima e dos produtos agroindustriais; (Alí-
nea incluída pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

e. programas de nutrição e manejo alimentar em pro-
jetos zootécnicos; (Alínea incluída pelo Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

f. produção de mudas (viveiros) e sementes; (Alínea in-
cluída pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

IX. executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade; 

Legislação
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X. dar assistência técnica na compra, venda e utilização de 
equipamentos e materiais especializados, assessorando, 
padronizando, mensurando e orçando;

XI. emitir laudos e documentos de classificação e exercer 
a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e 
agroindustrial;

XII. prestar assistência técnica na comercialização e armaze-
namento de produtos agropecuários;

XII. prestar assistência técnica na aplicação, comercialização, 
no manejo e regulagem de máquinas, implementos, equi-
pamentos agrícolas e produtos especializados, bem como 
na recomendação, interpretação de análise de solos e 
aplicação de fertilizantes e corretivos; (Redação dada pelo 
Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

XIII. administrar propriedades rurais em nível gerencial;

XIV. prestar assistência técnica na multiplicação de sementes 
e mudas, comuns e melhoradas;

XV. conduzir equipes de instalação, montagem e operação, 
reparo ou manutenção;

XV. treinar e conduzir equipes de instalação, montagem e ope-
ração, reparo ou manutenção; (Redação dada pelo Decre-
to nº 4.560, de 30.12.2002)

XVI. treinar e conduzir equipes de execução de serviços e 
obras de sua modalidade;

XVII. desempenhar outras atividades compatíveis com a sua 
formação profissional.

XVII. analisar as características econômicas, sociais e am-
bientais, identificando as atividades peculiares da área 
a serem implementadas; (Redação dada pelo Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

§ 1º Os técnicos em Agropecuária poderão, para efeito 
de financiamento de investimento e custeio pelo sistema 
de crédito rural ou industrial e no âmbito restrito de suas 
respectivas habilitações, elaborar projetos de valor não 
superior a 1.500 mvr. 

§ 2º Os técnicos Agrícolas do setor agroindustrial poderão 
responsabilizar-se pela elaboração de projetos de detalhes 
e pela condução de equipe na execução direta de projetos 
agroindustriais. 

XVIII. identificar os processos simbióticos, de absorção, de 
translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, 
planejando ações referentes aos tratos das culturas; (Incí-
so incluído Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

XIX. selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de 
vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, responsa-
bilizando-se pela emissão de receitas de produtos agrotó-
xicos; (Incíso incluído Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

XX. planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, res-
ponsabilizando-se pelo armazenamento, a conservação, a 
comercialização e a industrialização dos produtos agrope-
cuários; (Incíso incluído Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

XXI. responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembra-
mento, parcelamento e incorporação de imóveis rurais; 
(Incíso incluído Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

XXII. aplicar métodos e programas de reprodução animal e de 
melhoramento genético; (Incíso incluído Decreto nº 4.560, 
de 30.12.2002)

XXIII. elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higi-
ênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroin-

dustrial; (Incíso incluído Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

XXIV.  responsabilizar-se pelas empresas especializadas que 
exercem atividades de dedetização, desratização e no 
controle de vetores e pragas; (Incíso incluído Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

XXV. implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade 
na produção agropecuária; (Incíso incluído Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

XXVI.  identificar e aplicar técnicas mercadológicas para dis-
tribuição e comercialização de produtos; (Incíso incluído 
Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

XXVII. projetar e aplicar inovações nos processos de montagem, 
monitoramento e gestão de empreendimentos; (Incíso in-
cluído Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

XXVIII. realizar medição, demarcação de levantamentos topo-
gráficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos 
topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbi-
tramento em atividades agrícolas; (Incíso incluído Decreto 
nº 4.560, de 30.12.2002)

XXIX. emitir laudos e documentos de classificação e exercer 
a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal 
e agroindustrial; (Incíso incluído Decreto nº 4.560, de 
30.12.2002)

XXX. responsabilizar-se pela implantação de pomares, acom-
panhando seu desenvolvimento até a fase produtiva, 
emitindo os respectivos certificados de origem e quali-
dade de produtos; (Incíso incluído Decreto nº 4.560, de 
30.12.2002)

XXXI. desempenhar outras atividades compatíveis com a sua 
formação profissional. (Incíso incluído Decreto nº 4.560, 
de 30.12.2002)

§ 1º Para efeito do disposto no inciso IV, fica estabelecido 
o valor máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil 
reais) por projeto. (Parágrafo incluído Decreto nº 4.560, 
de 30.12.2002)

§ 2º As atribuições estabelecidas no caput não obstam o 
livre exercício das atividades correspondentes nem cons-
tituem reserva de mercado. (Parágrafo incluído Decreto nº 
4.560, de 30.12.2002)

Art 7º Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica 
assegurado aos Técnicos Agrícolas de 2º grau o exercício de 
outras atribuições desde que compatíveis com a sua formação 
curricular.

Art 8º As denominações de técnico industrial e de técnico agrí-
cola de 2º grau ou, pela legislação anterior, de nível médio, são 
reservadas aos profissionais legalmente habilitados e registra-
dos na forma deste Decreto.

Art 9º O disposto neste Decreto aplica-se a todas as habilitações 
profissionais de técnico de 2º grau dos setores primário e secun-
dário, aprovadas pelo Conselho Federal de Educação.

Art. 9º O disposto neste Decreto aplica-se a todas as habilita-
ções profissionais de técnico de 2º grau dos setores primário 
e secundário, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
(Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

Art 10 Nenhum profissional poderá desempenhar atividades 
além daquelas que lhe competem pelas características de seu 
currículo escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das 
disciplinas que contribuem para sua formação profissional. (Re-
vogado pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

Art 11 As qualificações de técnico industrial ou agrícola de 2º grau 

só poderão ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica com-
posta exclusivamente de profissionais possuidores de tais títulos.

Art 12 Nos trabalhos executados pelos técnicos de 2º grau de 
que trata este Decreto, é obrigatória, além da assinatura, a men-
ção explícita do título profissional e do número da carteira referi-
da no art. 15 e do Conselho Regional que a expediu.

Parágrafo único. Em se tratando de obras, é obrigatória 
a manutenção de placa visível ao público, escrita em letras 
de forma, com nomes, títulos, números das carteiras e do 
CREA que a expediu, dos autores e co-autores responsá-
veis pelo projeto e pela execução.

Art 13 A fiscalização do exercício das profissões de técnico 
industrial e de técnico agrícola de 2º grau será exercida pelos 
respectivos Conselhos Profissionais.

Art 14 Os profissionais de que trata este Decreto só poderão 
exercer a profissão após o registro nos respectivos Conselhos 
Profissionais da jurisdição de exercício de sua atividade.

Art 15 Ao profissional registrado em Conselho de Fiscalização do 
Exercício Profissional será expedida Carteira Profissional de Téc-
nico, conforme modelo aprovado pelo respectivo Órgão, a qual 
substituirá o diploma, valendo como documento de identidade e 
terá fé pública.

Parágrafo único. A Carteira Profissional de Técnico con-
terá, obrigatoriamente, o número do registro e a habilita-
ção profissional de seu portador.

Parágrafo único. A Carteira Profissional conterá, obriga-
toriamente, o número do registro e o nome da profissão, 
acrescido da respectiva modalidade. (Redação dada pelo 
Decreto nº 4.560, de 30.12.2002)

Art 16. Os técnicos de 2º grau cujos diplomas estejam em fase 
de registro poderão exercer as respectivas profissões mediante 
registro provisório no Conselho Profissional, por um ano, prorro-
gável por mais um ano, a critério do mesmo Conselho.

Art 17. O profissional, firma ou organização registrados em 
qualquer Conselho Profissional, quando exercerem atividades 
em outra região diferente daquela em que se encontram regis-
trados, obrigam-se ao visto do registro na nova região.

Parágrafo único. No caso em que a atividade exceda 
a 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa jurídica, sua 
agência, filial, sucursal ou escritório de obras e serviços, 
obrigada a proceder ao seu registro na nova região.

Art 18. O exercício da profissão de técnico industrial e de téc-
nico agrícola de 2º grau é regulado pela Lei nº 5.524, de 05 
de novembro de 1968, e, no que couber, pelas disposições das 
Leis nºs 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e 6.994, de 26 
de maio de 1982.

Art 19. O Conselho Federal respectivo baixará as Resoluções 
que se fizerem necessárias à perfeita execução deste Decreto.

Art 20. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 06 de fevereiro de 1985; 

164º da Independência e 97º da República.

João Figueiredo

Murillo Macêdo

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.2.1985

R. Borboletas, 61 - Vila do Sol
Unaí/MG - 38610-000
cereaismais@hotmail.com

        Compra, Venda e 
      Transporte de Cereais
    Milho moído/grãos, 
  Farelo de soja, Sorgo 
e Caroço de Algodão 

(38) 3676-4174
(38) 9133-4174 / 9940-4174
(38) 9132-0348 / 9933-0348
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Novo Convênio  
Oferece Mais Benefício  
ao Associado

Apoio

Sempre em busca de novos serviços que possam beneficiar os associados, estimular 
a sua qualificação ou facilitar o seu dia a dia, o SINTAMIG firmou um convênio com o 
CENTROMIG, (Centro de Formação Tecnológica de Minas Gerais), para criação do primeiro 
curso de Georreferenciamento de Imóveis Rurais, regulamentado e reconhecido pelo sis-
tema profissional no Estado.

O curso de “Especialização em Georreferencimento de Imóveis Rurais de Nível Técni-
co” é a oportunidade para o técnico agrícola que deseja se especializar na área e aproveitar 
as demandas do mercado. De acordo com o presidente do SINTAMIG, Carlos Roberto Alves, 
o profissional que se preparar para atuar nessa área agregará atribuições a sua atuação 
no mercado. “Esses profissionais poderão se beneficiar de um mercado muito grande. Há 
uma demanda reprimida nesse setor, o mercado é promissor e merece atenção”, afirma.

A próxima turma do curso terá início em março, com duração de 360 horas, semi-
presencial e garante atribuição na área de Georreferenciamento, com credenciamento no 
Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Os associados do SINTAMIG 
tem direito a um desconto especial na mensalidade. 

OUTROS CONVÊNIOS
Além do novo curso, o SINTAMIG oferece 

aos seus associados outros serviços, como a 
parceria com o Sesc Minas Gerais, que pos-
sibilita que os técnicos desfrutem das aulas 
oferecidas pelas entidades, hospedagem nos 
hotéis e atividades recreativas.

No âmbito profissional, a parceria com 
a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UFLA, oferece um desconto es-
pecial nos cursos de qualificação, inclusive à 
distância. Além disso, há um convênio com o 
Crea-Minas e o Instituto de Educação Tecnoló-
gica (IETEC), tendo o SINTAMIG como uma das 
entidades beneficiadas, para oferecer cursos 
de qualificação profissional aos associados. 

Para os profissionais que precisam de 
auxílios judiciais, o SINTAMIG oferece asses-
soria jurídica e coloca à disposição dos asso-
ciados um grupo de advogados. “Quando se 
trata de ação coletiva em prol dos interesses 
da categoria, os honorários ficam a cargo do 
Sindicato. Em caso de ações individuais o 
técnico agrícola tem um desconto”, explica 
Carlos Roberto. Para agendar reuniões com 
os advogados basta agendar no SINTAMIG. �

Fo
to

s:
 T

op
co

n 
D

iv
ul

ga
çã

o

Convênios

Profissional
Ao emitir a A.R.T. favor inserir o 

código 009 (SINTAMIG) no campo 
 Entidade de Classe.



12

Após um ano de trabalho exitoso, o Colégio de En-
tidades do Crea-Minas realizou, no dia 04 de dezembro 
de 2014, uma homenagem a empresas e profissionais de 
destaque no último ano. 

Em um evento marcado por grandes emoções, cerca 
de 18 entidades se reuniram para homenagear o presiden-
te do Crea-Minas, Jobson Andrade, que em seu discurso 
ressaltou a relevância do seguimento agropecuário dentro 
das atividades fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea e pa-
rabenizou a iniciativa dos organizadores.

O grande destaque do evento foi a homenagem a Co-
operativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé - Ltda - 
COOXUPÉ - representada por seu diretor administrativo, o 
engenheiro agrônomo Antônio Carlos Oliveira Martins, que 
recebeu uma placa de homenagem, entregue pelo presi-
dente do SINTAMIG, Carlos Roberto Alves. Ao entregar a 
placa, o presidente destacou a forte presença da Coope-
rativa no cenário produtivo enaltecendo a presença dos 
técnicos no processo de produção. 

Após a homenagem, o diretor administrativo da COO-
XUPÉ, contou a história de conquistas e desafios da Coope-
rativa, destacando as estratégias da empresa para comer-
cializar o café nos cinco continentes do planeta. Também 
integraram a comitiva da COOXUPÉ, os Coordenadores 
de Desenvolvimento Técnico da Cooperativa, Maciel Yukio 
Nishioka e Eduardo Renê da Cruz e o gerente de comunica-
ção e marketing, Jorge Florêncio Ribeiro Neto. 

“Foi uma oportunidade das entidades representa-
tivas dos profissionais se aproximarem do setor produ-
tivo. No caso do SINTAMIG, tivemos muito orgulho em 
homenagear a COOXUPÉ, uma empresa de sucesso e 
modelo no seguimento cooperativo. Além disso, desta-
ca-se a gentileza do presidente Carlos Alberto Paulino 
da Costa e sua equipe que foram muito atenciosos com 
o SINTAMIG ao receberem e aceitarem o convite para 
participar do evento. Deixo aqui meus agradecimentos 
ao presidente e à comitiva que veio representa-lo na 
solenidade”, conclui Carlos Roberto Alves.

• Frutíferas
• Florestais
• Ornamentais

Mudas:

(31) 3461.4208 / 9977.0453 / 9985.9744
Rua Amianto, 191 • Santa Tereza • Belo Horizonte
floriculturadomi@yahoo.com.br

Entidades da 
Engenharia e 
Agronomia 
Homenageiam 
Profissionais 
e Empresas 
de Sucessos
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oportunidade 
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Conselheiros Titulares
Ananias Soares de Almeida
Luciano Saraiva Gonçalves Souza
Rodrigo Otávio de Castro Viglioni

Diretoria Executiva
Presidente: Carlos Roberto Alves 
Vice-Presidente: Ely Avelino
Diretor Administrativo: Márcio José Rodrigues
Diretor Administrativo Adjunto: Reginaldo Evangelista Dias
Diretor Financeiro: Fábio Antônio Ferreira Cota (Licenciado)
Diretora Financeira Adjunta: Graciele Mendes Trindade
Diretor Jurídico: Marcos de Sousa

Delegados Regionais
Delegado Regional Norte e Noroeste de Minas: Tarciso Teixeira de Lacerda Junior
Delegado Regional Leste de Minas / Zona da Mata: José Antônio dos Reis
Delegado Regional Sul de Minas: Rogério Araújo Pereira

Conselheiros Suplentes
Adriano Garcia de Souza 
Luciano Marcial da Silva
Wilson Soares da Silva

Comitiva do Cooxupé presente na homenagem. Da esquerda para direita Eduardo Renê da Cruz,  
Maciel Yukio Nishioka, Jorge Florêncio Ribeiro Neto, Carlos Roberto Alves e Antonio Carlos Oliveira Martins.

Acontece


