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O técnico agrícola Ronaldo de Freitas encontrou na  
cultura cafeeira a sua vocação e amor pela lavoura

A Folha do Técnico Agrícola, nesta segunda 
edição, vem novamente abrir as cortinas de um 
cenário que confirma o destaque do agronegócio 
e ratifica o importante trabalho dos Técnicos.

presidente do Sintamig
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Sindicato dos Técnicos Agrícolas de 
Nível Médio do Estado de Minas Gerais

A cultura da cana-de-
açúcar e seu potencial na 
produção de energia limpa

Pelos campos do café Presidente da Emater-MG 
Amarildo José  
Brumano Kalil

Entrevista ArtigoMercado de Trabalho

REGULARIZAÇÃO
O Sintamig preparou um guia para auxiliar o 
técnico no entendimento do papel de cada órgão

A propriedade rural tem sofrido diversas transfor-
mações ao longo dos séculos em seu contexto produtivo, 
ambiental e social. Diante dessas mudanças, um aspecto 
importante que deve ser enaltecido para técnicos e produ-
tores é a necessidade de regularização das propriedades 
nos diversos órgãos oficiais responsáveis pela fiscalização 
da atividade produtiva, bem como o registro de suas res-
pectivas unidades de produção.

“Parece simples em um primeiro momento, mas 
trata-se de processos complexos, onde os interessados 
precisam estar bem informados para a 
realização dessa regularização”, ressalta 
o presidente do Sintamig, técnico agrícola 
Carlos Roberto Alves.

No caso do técnico, o que se reco-
menda é treinamento, ele precisa estar 
capacitado para lidar com processos e com 
documentação relacionada à regularização 
das propriedades. De acordo com o técnico 
agrícola especialista em topografia, Renan 
Fernandes, esse é o momento para o cres-
cimento desse profissional no mercado. “O 
técnico agrícola é um dos profissionais indi-
cados para tal trabalho, uma vez que, além de possuir ha-
bilitação legal, também conta a seu favor o fato de possuir 
experiência de campo na área”, afirma.

Para auxiliar os técnicos na regularização das pro-
priedades, o Sintamig organizou uma relação dos princi-
pais órgãos que fomentam, regulamentam e fiscalizam 
os empreendimentos e serviços agropecuários em Minas 
Gerais. Veja a seguir.

das propriedades rurais

 Instituto Nacional de Colonização  
 e Reforma Agrária - Incra 

Este é o órgão responsável pelo cadastro das proprie-
dades rurais. Toda propriedade rural deve ser registrada 
no Incra.O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 
é um documento emitido pelo Incra que constitui prova do 
cadastro do imóvel rural e é indispensável para desmem-
brar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o 
imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou 
judicial (sucessão causa mortis). O cadastro pode ser feito 
no próprio site do Incra.

A grande novidade que surgiu nos últimos anos é o ge-
orreferenciamento das propriedades, exigência do Instituto. 
Nesse sentido, os técnicos agrícolas devem estar atentos, 
pois o prazo legal estabelecido pelo governo para georrefe-
renciar as propriedades vai se esgotando e os agricultores 
precisam ser bem orientados. O Decreto Federal 4.449/02 
estabeleceu um cronograma progressivo em função da área 
do imóvel, conforme mostrado a seguir:
• 20 de novembro de 2016 para imóveis com área en-

tre 100 e 250 hectares;
• 20 de novembro de 2019 para imóveis com área en-

tre 25 e 100 hectares;

Por: técnico agrícola 
  Renan Fernandes

O técnico agrícola é 
um dos profissionais 
indicados para tal 
trabalho, uma vez 
que, além de possuir 
habilitação legal, 
também conta a 
seu favor o fato de 
possuir experiência 
de campo na área.

Renan Fernandes

• 20 de novembro de 2023 para imóveis com área in-
ferior a 25 hectares;

• Imóveis acima de 250 hectares já devem estar geor-
referenciados.
Assim, a partir do ano 2023, todas as propriedades 

rurais do Brasil deverão estar georrefenciadas. Essa é uma 
oportunidade para proprietários organizarem melhor suas 
propriedades e também para os técnicos se fazerem presen-
tes ajudando a sociedade a qualificar o sistema produtivo.

 Ministério da Agricultura, Pecuária  
 e Abastecimento - Mapa 

Órgão responsável pela gestão das políticas públicas 
nacionais de estímulo à agropecuária, pelo fomento do 
agronegócio e pela regulação e normatização de serviços 
vinculados ao setor.

Como órgão responsável por registar as unidades pro-
dutivas da agroindústria, o Mapa é quem autoriza o funcio-
namento de diversos empreendimentos como: alambique, 
viveiro de produção de mudas, laticínios, unidades de pro-
dução de sementes, fábrica de vinhos, entre outros.

Mais recentemente foi criado o Ministério do Desen-
volvimento Agrário - MDA, que, ao lado do Mapa, no que 
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Editorial
Tenho dito que, observada a legis-

lação e normativos que regulamentam o 
exercício profissional, o mercado de tra-
balho tem suas portas totalmente aber-
tas para a atuação do técnico agrícola.

Em outras palavras, o mercado de 
trabalho tem acolhido de muito bom 
grado os novos contingentes de profis-
sionais formados pelas inúmeras e óti-
mas escolas agrotécnicas existentes em 
nosso estado (Institutos Federais, esco-
las estaduais, Escolas “Família Agrícola” 
- EFAs e escolas particulares).

O possível êxito desse público no 
mercado de trabalho está muito ligado a 
fatores relacionados ao perfil do profissio-
nal. Dentre outras questões, isso depende 
do técnico escolher o segmento onde vai 
atuar e se empenhar em diversos aspec-
tos, capacitando e se aperfeiçoando sem-
pre para agregar mais qualificação ao ser 
absorvido pelas empresas.

Na última edição da Folha do Técni-
co Agrícola, já abordávamos aqui impor-
tantes nichos de mercado e destacáva-
mos o papel estratégico desempenhado 
pelos técnicos. 

Desta vez, voltamos a enaltecer 
setores do agronegócio e ambiental em 
destaque no cenário econômico, em 
que se observa significativo potencial de 
crescimento, tendo como condição es-
sencial a presença de mão de obra qua-
lificada. É aí que o técnico se encaixa.

Como já foi dito também aqui, a 
nossa proposta é ampliar a visibilidade de 
uma categoria que faz bem ao mercado. E 
o faz não apenas pela qualificação técnica 
e pelo vigor de um profissional que, via de 
regra, entra no mercado em plena forma 
física, mas também porque falamos de 
um público que, com crise ou sem crise 
econômica, levanta cedo e vai ao trabalho. 

Nesse sentido, a Folha do Técnico 
Agrícola, nesta segunda edição, vem no-
vamente abrir as cortinas de um cenário 
que confirma o destaque do agronegócio e 
ratifica o importante trabalho dos técnicos.

Carlos Roberto Alves
Presidente do Sintamig
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concerne aos agricultores familiares, desenvolve as políticas 
públicas nacionais de apoio à agricultura familiar. O MDA ainda 
organiza programas e projetos específicos como PAA, PNAE, e 
Projetos de Assentamentos Rurais.

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-Minas 
As propriedades rurais devem ter a orientação técnica de 

um profissional registrado no Sistema Confea/Crea. No caso de 
pessoa jurídica, o empreendimento rural deve ser registrado no 
Crea-Minas, além do registro de um responsável técnico, que 
pode ser um técnico agrícola ou outro profissional com forma-
ção na área de ciências agrárias. 

Se pessoa física, o proprietário não precisa registrar o 
empreendimento no Conselho, mas, deve ter um responsável 
técnico nas mesmas condições colocadas acima. Grupos espe-
cíficos como o dos agricultores familiares devem figurar na lista 
de produtores atendidos pela Emater-MG ou outras empresas 
públicas de assistência técnica e extensão rural.

 Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA 
Trata-se do órgão de fiscalização da atividade agropecuária 

no âmbito estadual e responsável por baixar as portarias que 
regulamentam a execução da legislação estadual.

O IMA desenvolve suas políticas em consonância com o 
Ministério da Agricultura, por isso, muitas fiscalizações do Mapa 
são realizadas pelos técnicos do Instituto. Os dois órgãos pos-
suem a função de fiscalização das atividades agropecuárias 
do país, por isso, além dos empreendimentos registrados no 
Mapa, alguns devem possuir registro obrigatório no IMA, como 
as casas de revenda de agrotóxicos e afins. Assim, o IMA fis-
caliza toda a cadeia do agronegócio em Minas Gerais, sendo 
responsável ainda por campanhas específicas, por exemplo a 
da vacinação de Febre Aftosa e Brucelose.

 Secretária de Estado de Meio Ambiente  
 e Desenvolvimento Sustentável - Semad 

Tem como missão formular e coordenar a política estadual 
de proteção e conservação do meio ambiente e de gerencia-
mento dos recursos hídricos e articular as políticas de gestão 
dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentá-
vel no estado de Minas Gerais.

Os serviços da Semad disponíveis aos contribuintes em 
geral são: autorização para intervenção ambiental, licencia-
mento para intervenção ambiental, licenciamento ambiental 
para empresas de potencial poluidor significativo, autoriza-
ção para o funcionamento de empresas com impacto am-
biental não significativo, autorização para uso de recursos 
hídricos e intervenções em águas de Minas Gerais, autoriza-
ção para queima controlada no campo, atendimento a emer-
gência ambiental, cadastro de uso insignificante de água, 
licença para campeonato de pesca desportiva, denúncia e 
consulta ao acervo da biblioteca.

A Semad é também responsável pelo Cadastramento 
Ambiental Rural (CAR) em Minas, sob a coordenação execu-
tiva do Instituto Estadual de Florestas (IEF). Criado pela Lei 
12.651/12, o CAR é um registro eletrônico, obrigatório para 
todos os imóveis rurais, formando a base de dados estratégica 
para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento 
das florestas e demais formas de vegetação nativa do Bra-
sil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos 
imóveis rurais.

A inscrição no CAR é realizada por meio do SiCAR. Depois 
de cadastrados, os proprietários ou posseiros com passivo am-
biental relativo às Áreas de Preservação Permanente (APPs), de 
Reserva Legal (RL) e de Uso Restrito (UR) poderão aderir aos 
Programas de Regularização Ambiental da unidade da federa-
ção em que estão localizados.

Nos procedimentos relativos aos processos de regulariza-
ção ambiental, as Superintendências Regionais de Regulariza-

ção Ambiental (Suprams) subordinam-se administrativamente à 
Semad. Cabe às Suprams planejar e coordenar as atividades 
relativas à regularização ambiental de empreendimentos sob 
sua responsabilidade, definidas na legislação federal e estadu-
al, de forma integrada e interdisciplinar, articulando-se com as 
entidades da estrutura da Semad.

 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) 
Responsável por planejar e promover ações direcionadas à 

preservação da quantidade e da qualidade das águas de Minas 
Gerais. O gerenciamento é feito por meio da outorga de direi-
to de uso da água, do monitoramento da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas do estado, dos planos de recursos 
hídricos, bem como da consolidação de Comitês de Bacias Hi-
drográficas (CBHs) e Agências de Bacia. 

Nesse órgão é feito o cadastro de informações sobre 
usuários, usos e interferências nos recursos hídricos, tais 
como captação de água e lançamento de efluentes líquidos 
nos cursos e corpos d’água, com o objetivo de ampliar e 
atualizar o conhecimento da situação dos múltiplos usos das 
águas a partir da identificação de como, onde, quanto e para 
que as usam. 

Os empreendimentos que possuem barragem, barramento 
ou reservatório também devem ser registrados no Igam.

 Instituto Estadual de Florestas - IEF 
Responsável pela averbação de reserva legal, além de 

apoiar a Semad nos processos de regularização ambiental e de 
fiscalização, bem como na aplicação de sanções administrativas 
no âmbito de sua atuação.

Vários serviços importantes para o produtor rural devem 
ser cadastrados ou registrados no IEF: cadastro e controle de 
Declaração de Colheita e Comercialização - DCC, autorização 
de manejo de fauna no âmbito do licenciamento e cadastra-
mento de unidade de conservação.

Os documentos necessários para o cadastro estão previs-
tos no art. 6° da Resolução do Semad 318, de 2015 e Resolu-
ção Semad N° 1245, de 2010.

 Cartórios 
Todas as escrituras de imóveis rurais devem estar averba-

das no cartório. É aconselhável que novos documentos produ-
zidos na forma da lei, por exemplo, o gerado com a inscrição 
no Cadastramento Ambiental Rural, sejam encaminhados ao 
Cartório de Registro de Imóveis para a devida averbação das 
informações ali prestadas. Todas estas informações devem ser 
averbadas na matrícula do imóvel, garantindo-se, com isso, se-
gurança jurídica às declarações prestadas pelos proprietários 
ou possuidores, bem como, integração das informações entre 
todas as esferas de direito.

 Prefeitura Municipal 
Nas Prefeituras Municipais são feitos os registros de Re-

serva Particular Ecológica, quando há a modalidade no mu-
nicípio. Esse cadastro oferece incentivos a proprietários de 
áreas urbanas que as mantêm preservadas e transformadas 
em áreas de proteção ambiental, dispensando as mesmas do 
pagamento do IPTU. 

Os interessados no cadastro das reservas devem procurar 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Outra questão interessante do ponto de vista das prefeitu-
ras é que estas estão habilitadas a autorizar o funcionamento de 
agroindústrias familiares desde que os produtos das mesmas 
sejam comercializados dentro do próprio município.

Ainda em relação a licenciamentos municipais para a agri-
cultura, vale destacar que o funcionamento de empreendimen-
tos específicos como Pesque e Pague e pousadas rurais, estão 
condicionados a apresentarem, dentre outros, a documentação 
referente ao alvará de localização. �
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Mercado de Trabalho

Atuação judiciária e na comunidade
Aproveitando as oportunidades do mercado de topografia, o técnico agrícola 
Rallem Oliveira viu seu trabalho crescer ao longo dos anos

Com sua formação e vocação para ajudar o próximo, o técnico viu na topografia 
uma forma de se sentir realizado. Tudo começou com a criação da empresa Topografia 
Pedra Azul, realizando o trabalho de assessoria e consultoria rural. Inicialmente, ele e o 
sócio contratavam engenheiros para a realização de medições nas propriedades, mas 
após realizarem o curso de georrefenciamento (oferecido pelo Sintamig), passaram a 
realizar o trabalho na própria empresa. “Podemos dizer que o nosso trabalho é o ponta 
pé inicial de qualquer propriedade rural. Fazemos medição da área para que o proprie-
tário possa fazer o cadastro da casa e até mesmo buscar ajuda em bancos e contratar 
funcionários.”, explica Rallem Oliveira.

Por trabalhar em uma área rural, o técnico agrícola desenvolve muito mais do que 
a sua obrigação de técnico, ele presta serviço para a comunidade local, com atendi-
mento para cadastro de casas, averbação de construção, direcionamento para busca 
de outros profissionais, ajuda na geração de renda e até mesmo contratação de mão 
de obra. “Podemos dizer que 50% do nosso trabalho é realizado na área ambiental. Au-
xiliamos na contratação de poços artesianos, na construção de represas e barragens 
e na aprovação de licenças ambientais. No interior é difícil as pessoas terem acesso 
a toda documentação e legislação necessária para legalizar sua propriedade. E nossa 
função, como técnico agrícola, é ajudar nesse processo”, ressalta o técnico.

Além da prestação de serviço nas propriedades, o técnico agrícola é responsável 
pela perícia rural e urbana na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Con-
tratado pelo Judiciário local, todos os processos judiciais referentes à topografia e 
assistência rural são direcionados a sua empresa. “A oportunidade de atuação na área 
surgiu de um convite do poder judiciário da comarca. Os magistrados conheciam o 
nosso trabalho, a nossa expertise na área de georrefenciamento e confiaram na nossa 
empresa para prestar esse serviço. Sabemos que é uma atuação pouco comum na 
área e temos orgulho disso”, ressalta Rallem Oliveira.

Todo o trabalho judiciário inicia-se com a intimação a uma das partes. Após o avi-
so aos empresários, o técnico, juntamente com um auxiliar e, às vezes com um árbitro 
(assistente de perícia), perito contratado pelo fazendeiro ou uma das partes envolvidas 
no processo, realiza um levantamento topográfico do local, registro fotográfico e con-
ferência de documentos. Posteriormente, com base em cada processo é produzido um 
parecer que é encaminhado à comarca local.

 Por ano, o técnico atua com até 20 processos, um trabalho minucioso que pode 
demandar anos. “Temos projetos no escritório que acompanhamos por mais de 10 
anos, dando toda assistência ao contratante e sempre reportando ao juiz quando con-
vocados. Também atuamos como auxiliar, às vezes um perito de outra cidade nos 

contrata para ajudar e acompanhar processos locais”, conta o técnico agrícola.
O técnico ressalta que mesmo com anos de atuação e experiência na área, muitas 

vezes é preciso recorrer a um outro tipo de profissional para auxiliar no seu traba-
lho. “Antes de iniciar qualquer perícia, estudamos o processo e identificamos quais 
profissionais podem nos ajudar e montamos uma equipe dedicada àquele trabalho. 
Sabemos quando é hora de procurar ajuda e da importância desse trabalho integrado”, 
destaca Rallem Oliveira.

De acordo com o técnico agrícola, a falta de chuva nos últimos anos aumentou 
consideravelmente a procura por serviços nessa área. Muitos produtores e prefeituras 
precisam recorrer ao trabalho do técnico para resolver o problema da escassez de 
água. “Quando temos um período de dois ou três anos de déficit hídrico, como está 
acontecendo agora, o planejamento é a melhor forma para evitar transtornos futuros e 
sentir menos a falta da água”, afirma o técnico.

Ciente do crescimento da demanda ambiental e das oportunidades que podem 
surgir, Rallem Oliveira está se preparando para atender com mais eficiência os em-
presários e/ou agricultores locais. “Estamos participando de cursos e palestras na 
área, buscando nos atualizar sempre. Se você faz um serviço de qualidade sempre 
terá clientes e a confiança da população. Por outro lado, se não conseguir atender a 
demanda e as atualizações do mercado, os clientes somem”, diz Rallem de Oliveira. 
“Por isso, o conselho que eu posso dar aos técnicos é sempre se atualizarem, seja 
buscando por cursos na área, empresas que possam dar suporte ao trabalho e até 
mesmo o Sintamig que sempre oferece bons treinamentos”, ressalta. �

É assim que o técnico agrícola Rallem Oliveira fala do seu 
trabalho realizado, principalmente, na cidade de Pedra Azul.

Sinto-me realizado, 
gosto do que faço. Não é 
um trabalho fácil, mas 
tenho orgulho de atuar 
no meio rural e poder 
ajudar as pessoas. 
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Três em cada 10 brasileiros adultos, entre 18 e 64 
anos, possuem uma empresa ou estão envolvidos com a 
criação de um negócio próprio. Em 10 anos, essa taxa 
de empreendedorismo saltou de 23%, para 34,5%. Os 
dados são da nova pesquisa Global Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM), realizada no Brasil pelo Sebrae e pelo Instituto 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) e refletem 
o novo perfil do mercado brasileiro. Perfil esse que já che-
gou ao agronegócio.

Essa é a trajetória do técnico agrícola Edmar José de 
Morais, de Pará de Minas. A história do técnico agríco-
la começa em 1990 quando se formou em Esmeraldas. 
Trabalhou um tempo com autopeças e em 1994 foi con-
tratado pela Cooperativa dos Produtores Rurais - Itambé. 
Foi mais de uma década dedicada à empresa, quando 
decidiu não atuar mais na área de laticínios e trabalhar 
em empresas de outro ramo. “Depois de 12 anos e meio 
trabalhando para grandes empresas do ramo decidi que 
era a hora de parar. Já tinha conhecimento nas partes 
de fomento, captação, extensionismo e relação com os 
produtores rurais”, conta.

Nesse momento, abriu a empresa Free Inox Ltda, res-
ponsável por revenda de equipamentos novos e usados 
de ordenha mecânica e tanque de expansão. Em 2009, 
comprou a sua fazenda e começou a investir no mercado 
de frango e leite. “Como já tinha conhecimento no ramo 
de pecuária leiteira e tinha espaço na fazenda para recria 
de corte, decidi trabalhar com as duas atividades. Busquei 
um financiamento e toda a renda era investida na proprie-
dade, melhorando a pastagem, cercas, adubação, trator, 
entre outros”, explica Edmar José de Morais.

Mas, como para todo empreendedor, o caminho não 
foi fácil. Segundo Edmar, a instabilidade política é a prin-
cipal dificuldade para empreender. “Deveríamos ter uma 
política agrícola mais séria, com mais assistência, ter mais 
apoio por parte governamental na compra, venda e arma-
zenamento”. E complementa, “outra dificuldade é a falta 
de recursos financeiros e mão de obra qualificada”.

Para quem deseja investir no próprio negócio, Edmar 
afirma que é preciso ter conhecimento, aptidão e muito 
trabalho. Segundo o técnico, é preciso se preparar com 
cursos, palestras, treinamento e estar sempre se atuali-
zando. “Quando você é empregado e erra, você perde o 
emprego. Mas, quando você é empreendedor um erro tor-
na-se mais complicado e mais difícil, portanto, o segredo 
é errar o menos possível”, diz.

Para o futuro, o empresário pretende aumentar e in-
dustrializar toda a produção de leite, com a construção de 
um pequeno laticínio. Na avicultura pretende construir no-
vos galpões e atuar na suinocultura. “Este é o meu sonho e 
com muita fé e trabalho vou conseguir”, finaliza Edmar. �

Exemplo de 
empreendedorismo
O técnico agrícola Edmar José largou 
uma carreira estável para investir no seu 
negócio e prosperar ainda mais.

Mercado de Trabalho

Quando você 
é empregado e 
erra, você perde 
o emprego. Mas, 
quando você é 
empreendedor 
um erro 
torna-se mais 
complicado 
e mais difícil, 
portanto, o 
segredo é errar 
o menos possível
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Pelos campos do café
O técnico agrícola Ronaldo de Freitas encontrou na 
cultura cafeeira a sua vocação e amor pela lavoura.

Minas Gerais é o estado brasileiro que mais produz café no país, cerca de 50% do 
total. São, em média, 700 municípios que plantam e colhem o grão em cerca de 1,1 
milhão de hectares e empregam mais de quatro milhões de pessoas. Entre eles, está o 
técnico agrícola Ronaldo de Freitas, responsável pela Assistência e Extensão Rural da 
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé).

Atuando há 10 anos no mercado, Ronaldo conheceu a cultura do café ainda 
pequeno, quando acompanhava os seus pais na lavoura. Depois de alguns anos 
resolveu investir na área e se tornou técnico agrícola, com especialização em Ca-
feicultura. Seu trabalho na Cooxupé começou em 2002, quando foi contratado para 
trabalhar no setor de armazenagem de café e posteriormente na armazenagem do 
milho. Hoje, é responsável pelo departamento técnico e por levar as ativida-
des do campo até o cooperado, alertar os produtores das suas respon-
sabilidades sociais e ambientais para a produção do café e prestar 
assistência individual. “ A minha formação me deu as ferramentas 
necessárias para o desenvolvimento do meu trabalho no dia 
a dia. Foi por meio dela que consegui colocar em prática o 
que aprendi na teoria”, afirma o técnico.

De acordo com Ronaldo, vários fatores contribuem para o 
crescimento do mercado do café e abrem espaço para o técnico agrí-
cola. “As adversidades climáticas, o mercado competitivo e a busca por soluções 
sustentáveis demandam um maior planejamento e otimização do trabalho, que de-
pende de uma mão de obra qualificada e comprometida, na qual o técnico agrícola 
se encaixa muito bem”, afirma.

Para ingressar no mercado de trabalho do café, segundo o técnico agrícola, é pre-
ciso um bom conhecimento de toda a sua cadeia de produção. “O profissional da cul-
tura do café precisa conhecer desde a semeadura do viveiro, condução no campo com 
tratos culturais, pragas e doenças, colheita e pós-colheita, até o seu armazenamento, 
podendo se especializar em uma área especifica, como cafés especiais, certificação, 
degustação, entre outras”, explica Ronaldo de Freitas.

“A minha maior satisfação é ver que uma cultura tão apaixonante gera tanta renda 
e contribui para o crescimento local, estadual e nacional”, destaca o técnico agrícola. �
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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

Atualmente, a Cooxupé possui mais de 12 
mil cooperados - 84% deles pequenos produto-
res que vivem da agricultura familiar - recebendo 
café produzido em mais de 200 municípios de 
sua área de ação, localizada nas regiões do Sul 
de Minas, Cerrado Mineiro e Vale do Rio Pardo 
(no estado de São Paulo). A Cooxupé também 
possui projetos como torrefação própria, auxílio 
na produção e comercialização de milho, fábrica 

de rações, laboratórios para 
análise do solo, geoproces-

samento, entre outros 
investimentos. 

Dentro da Cooxupé, 
o profissional agrícola 

é responsável desde o 
planejamento da implantação no 

campo até o recebimento nos 
armazéns. Além disso, o técni-
co é o elo entre a cooperativa e 

o cooperado. “É o técnico que faz 
a difusão das novas tecnologias, planeja-

mento de toda condução da lavoura, compra de 
insumos e elaboração de laudos dentro de nossas 
habilitações. Em contrapartida trazemos informa-
ções de nossos cooperados para nossa cooperati-
va”, ressalta Ronaldo.

Cooxupé

Por: Ronaldo de Freitas
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A cadeia leiteira detém o maior faturamento do agronegócio nacional e é a que mais gera emprego, 
principalmente no interior, já que apenas 50 municípios não produzem leite no país. Em Minas Gerais, a 
Fazenda Calciolândia, localizada em Arcos, região Centro-Oeste de Minas, é reconhecida pelos seus mais 
de 50 anos de criação e seleção do gado Gir Leiteiro e outras atividades agropecuárias.

O técnico agrícola Antônio Geraldo Batista, mais conhecido como Toni, é um dos responsáveis pelo 
excelente trabalho realizado pela fazenda. Com foco no trabalho em resultado, o técnico acompanha os 
serviços prestados pelas roçadas, aplicações de herbicidas, plantio de milho para silagem, construção de 
aceiros, manejo de pastagens e toda parte de compra e venda de animais. “Recentemente, o proprietário 
da Calciolândia, passou as suas fazendas aos filhos e eles decidiram produzir Girolando. Tive participação 
direta nos acasalamentos, seleção e melhoramento da raça para produção de leite e em toda parte comer-
cial desses animais”, diz Antônio Batista.

De acordo com a Pesquisa Pecuária Municipal, do IBGE, a média de produção de leite estadual é de 
1.519,10 litros/vaca/ano em 305 dias, a média por lactação Girolando é de 5.061,00 em 283 dias, ou seja, três 
vezes superior, mesmo com 22 dias de lactação. A explicação está na qualidade genética.

Trabalhando há 30 anos no mercado bovino, Antônio Batista acompanha de perto a FIV (fecundação 
in-vitro) do gado girolando na Calciolândia, um novo investimento do proprietário. Segundo o técnico, o 
processo tem início com a aspiração dos óvulos das matrizes de valor genético superior aos demais animais 
do rebanho, levando-os para o laboratório onde são fecundados com sêmen de touros, também superiores, 
produzindo embriões que são gerados na barriga de aluguel, mas herdam a genética da doadora. “A maior 
satisfação é presenciar animais de genética selecionada produzindo leite de boa qualidade e com um custo 
baixo. Estamos com uma produção bastante expressiva de Girolando, com grande parcela de contribuição 
para aumentar a produção de leite em nosso país”, afirma.

Com sua experiência adquirida durantes anos, o técnico agrícola garante que, apesar das dificuldades en-
frentadas pelos produtores rurais - como restrições de subsídios e financiamentos - o mercado leiteiro é um bom 
negócio para investimento do técnico agrícola. “Para quem deseja entrar no mercado, recomendo fazer um curso 
de gerenciamento de fazendas, participar de dias de campo, buscar conhecimento com profissionais que estão 
no mercado. E, o mais importante, saber negociar, pois o mercado tem muitas oscilações, que serão superadas 
com alternativas condizentes com o momento”, ressalta o técnico.

“Sempre trabalhei na área de pecuária, mas sempre tive uma vocação muito grande com bovinos. Por isso, 
o que posso dizer aos meus colegas é que o principal é trabalhar com uma coisa prazerosa, com foco e entu-
siasmo, só assim você vai ser um bom profissional”, afirma Antônio Batista. �

Trabalho leiteiro  
com foco em resultado
A vocação do técnico agrícola Antônio Batista por bovinos 
abriu portas para sua atuação e crescimento no mercado

Mercado de Trabalho
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O que os produtores rurais podem  
esperar da nova gestão da Emater?

Amarildo Kalil: Estamos preparando a Ema-
ter para o futuro. Precisamos mudar o paradig-
ma em busca da sustentabilidade. A agricultu-
ra tem que continuar produzindo em grandes 
quantidades, para atender às necessidades da 
população, para garantir a segurança alimen-
tar. Mas, atualmente, os produtores têm uma 
nova demanda que é a prestação de serviços 
ambientais. Portanto, é necessário produzir, 
com qualidade, mas também preservar a biodi-
versidade. Com especial atenção à conservação 
dos recursos hídricos. O nosso desafio é inserir a 
dimensão ambiental na atividade rural.

A empresa está bem preparada  
para esse desafio?

Amarildo Kalil: Sim. Nosso maior patrimônio 
são os profissionais da empresa. E é nele que 
vamos investir permanentemente. Estamos em 
contínuo processo de aprimoramento. No segun-
do semestre deste ano, terá início o programa de 
pós-graduação em Extensão Ambiental para o 
Desenvolvimento Sustentável, com a participa-
ção de 400 técnicos de todo o estado. Esta ação 
está sendo realizada em conjunto com o Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia e a Universidade Fe-
deral de Lavras. É um curso customizado para os 
profissionais da Emater-MG.

Paralelamente, precisamos renovar nosso 
quadro de pessoal, com a realização de um novo 
concurso público. O último que realizamos foi 
em 2004. Nesses dez anos, muitos profissionais 
já saíram e, com o Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV), muitos estão se aposentando. 
É fundamental aliar décadas de experiência 
dos profissionais do quadro atual da Emater-
-MG com os novos conhecimentos trazidos pelos 
novos profissionais. 

Além disso, investiremos continuamente 
em infraestrutura, como computadores, auto-

móveis, materiais de modo geral, para realizar 
nosso trabalho diário. Considerando que esta-
mos presentes em 789 municípios, não é fácil 
fazer com que essa estrutura funcione adequa-
damente. Para isso, contamos com uma rela-
ção muito forte com as prefeituras municipais. 
Comparo a Emater-MG a um transatlântico. No 
início, gasta-se muita energia para começar a 
mover, para quebrar a inércia. Depois, fica mais 
fácil seguir o rumo. 

Haverá mudanças na 
forma dos técnicos 
atuarem?

Amarildo Kalil: Preci-
samos reestruturar a es-
tratégia da ação exten-
sionista. Não podemos 
ficar focados apenas nos 
produtos. Geralmente o 
agricultor familiar pro-
duz quatro a cinco produ-
tos em sua propriedade e 
precisa de uma assistên-
cia mais eclética. Então 
a orientação será atuar 
por programa e projetos, 
construindo uma rede 
interna e externa de colaboradores. A questão é 
mais complexa do que apenas focar no produ-
to. Um produtor de leite, por exemplo precisa de 
orientação na atividade pecuária, no trato dos 
animais e na qualidade do leite, mas vai também 
precisar de apoio para o processamento, para ter 
um bom queijo, e depois de apoio para chegar ao 
mercado. É fora da porteira que aparecem os re-
sultados. Em vez de produzir e depois ver como 
vai vender, é mais proveitoso saber o que o mer-
cado quer e então produzir. Por isso, é tão impor-
tante a nossa rede de coordenadores regionais e 
estaduais para dar suporte aos técnicos nos mu-
nicípios, que estão concentrados nas ações do dia 
a dia junto aos agricultores.

Há alguma ação específica para estimular 
os produtores a serem mais sustentáveis?

Amarildo Kalil: Temos o Programa de Ade-
quação Socioeconômica e Ambiental como 
uma de nossas prioridades. Neste programa, 
é utilizada a metodologia ISA (Indicadores de 
Sustentabilidade em Agroecossistemas), que 
nos permite fazer um diagnóstico das proprie-

dades em três dimen-
sões: social, econômica 
e ambiental. Com base 
no resultado desse es-
tudo é possível elaborar 
um plano de adequação, 
caso a propriedade não 
atenda aos requisitos de 
sustentabilidade. A Ema-
ter-MG já tem mais de 
400 técnicos capacita-
dos na aplicação do ISA 
nas propriedades. Agora 
vamos introduzir o Zo-
neamento Ambiental e 
Produtivo, o ZAP, que é 
uma metodologia oficial 
do estado, desenvolvida 
pela Secretaria de Agri-

cultura, em conjunto com a de Meio Ambiente. 
O objetivo é diagnosticar de forma rápida e 
com baixo custo as condições ambientais e pro-
dutivas de uma bacia hidrográfica.

E quais são os benefícios para  
os produtores rurais?

Amarildo Kalil: A metodologia ISA permite 
fazer uma ampla avaliação sobre as condições 
gerais da propriedade, desde o nível de escola-
ridade dos trabalhadores, a renda obtida pela 
atividade, a disponibilidade e qualidade da 
água, a preservação de áreas de reserva legal, 
etc. Por exemplo, se foi identificado que as áre-
as de preservação permanente (APP) estão com 

Emater-MG concentra atuação 
em busca da sustentabilidade

Desafio é o que não falta para o novo presi-
dente da Empresa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-
-MG), Amarildo Kalil. Ele tem a tarefa de dar um 
novo rumo à empresa, que atende mais de 400 
mil famílias de agricultores familiares, com uni-
dades em 789 municípios. Ou seja, está presente 
em cerca de 93% dos municípios do estado.

As mudanças, segundo Amarildo, são neces-
sárias para adaptar a ação dos extensionistas ru-
rais - como são conhecidos os técnicos da empre-
sa - às exigências do mundo moderno. Sem deixar 
de lado o aumento na produção de alimentos, o 
momento, diz, é de atenção máxima à sustentabi-
lidade. “Nós, da Emater-MG, temos a obrigação de 
orientar os produtores nessa mudança de para-

digma e mostrar que é possível produzir de forma 
sustentável”, afirma.

Engenheiro agrônomo formado pela Univer-
sidade Federal de Viçosa, com mestrado em En-
genharia Agrícola, Amarildo Kalil iniciou a carrei-
ra profissional na Emater-MG, no município de 
Bom Jesus do Galho, no Leste de Minas. Além do 
contato direto com os produtores, conquistou 
experiência na gestão de equipes como geren-
te, coordenador técnico e, mais recentemente, 
no cargo de superintendente de Planejamento, 
Gestão e Finanças da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais. Amarildo Kalil foi nomeado em março de 
2015, pelo governador de Minas Gerais, Fernan-
do Pimentel, para a presidência da Emater-MG.

Entrevista

Nosso maior 
patrimônio são os 
profissionais da 
empresa. E é nele 
que vamos investir 
permanentemente. 
Estamos em 
contínuo processo 
de aprimoramento. 

Amarildo José Brumano Kalil 
Presidente da Emater-MG
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Luís Cláudio Inácio da Silveira 
Técnico agrícola, engenheiro agrônomo  

e doutor em agronomia (Produção Vegetal)

alto índice de desmatamento, então é possível 
fazer um plano para regularizar a situação. 

Nos últimos meses, muito se falou da falta 
d´água. Como a Emater-MG contribui para 
reduzir o impacto da crise hídrica?

Amarildo Kalil: Em todas as regiões do es-
tado, os técnicos orientam sobre como usar 
melhor os recursos hídricos e como garantir a 
conservação do solo e da água. Existem várias 
técnicas que já são adotadas e recomendadas, 
como a construção de bacias de captação de 
enxurradas - as chamadas barraginhas, ter-
raços de nível, recuperação e preservação de 
matas ciliares.

Temos ainda os projetos específicos. No Pro-
jeto de Irrigação do Jaíba, no Norte do estado, 
atendemos mais de 1,3 mil pequenos produtores 
no uso mais eficiente dos sistemas de irrigação. 
Além disso, mais de R$ 30 milhões estão sendo 
investidos na recuperação do rio São Francis-
co, com proteção de nascentes, recuperação de 
matas ciliares e de topo de morros, terraços de 
contenção, barraginhas e readequação de es-
tradas rurais.

Como introduzir novas  
tecnologias no campo?

Amarildo Kalil: Com base na confiança. Já há 
pesquisas mostrando que a renda dos produ-
tores que recebem assistência técnica é bem 
maior do que os que não têm. São pequenas 
alterações nos processos. Com a orientação do 
técnico, o produtor obtém maior eficácia e con-
quista uma renda melhor para sua família. Os 
técnicos, muitas vezes, tornam-se amigos, até 
conselheiros, membros daquela comunidade. 
Eles são recebidos de braços abertos porque os 
produtores sabem que eles levam coisas boas. 
Com confiança entre técnico, produtor e comu-
nidade conseguimos resultados excelentes.

A Emater-MG pretende ampliar  
as parcerias? 

Amarildo Kalil: As parcerias são valiosas e es-
senciais para o nosso trabalho. Entre as mais 
importantes estão aquelas com as prefeituras 
e câmaras municipais. Também temos uma 
relação estreita com secretarias de estado, mi-
nistérios, agentes financeiros, sindicatos, as-
sociações e movimentos sociais. Mas estamos 
sempre em busca de aprimorar e ampliar este 
relacionamento. Nos últimos meses, já promo-
vemos dois encontros na sede da Emater-MG 
para ouvir nossos parceiros. O primeiro foi com 
representantes de ministérios e secretárias de 
estado, com objetivo de identificar as oportu-
nidades de cooperação com a Emater-MG. O 
outro foi com movimentos sociais, sindicais e 
associações para saber o que eles esperam do 
nosso trabalho. Baseado nestes diálogos que 
estamos promovendo, iremos criar uma agen-
da de ações da assistência técnica e extensão 
rural que atenda aos grandes temas e desafios 
da agropecuária mineira.

* Entrevista realizada pela jornalista Mi-
riam Fernandes, da EMATER-MG

Artigo Técnico

A cultura da 
cana-de-açúcar 
e seu potencial 

na produção de 
energia limpa.

procura por novas fontes de energia limpa e renováveis tem sido 
uma constante no Brasil e no mundo. A crise ocorrida no Brasil, em 
2001, apontou o desequilíbrio entre oferta e demanda de energia, 
forçando o país a buscar novos investimentos e oportunidades para 
atender o setor energético. Neste sentido, estudos relacionados ao 
uso da biomassa para a geração de energia elétrica tem se intensi-
ficado nos últimos anos.

A biomassa tem sido apontada como uma das principais alter-
nativas para a diversificação da matriz energética e na diminuição do 
uso de combustíveis fósseis. Essa fonte energética tem despertado 
interesse, principalmente, em função do elevado potencial de cres-
cimento da demanda por energia nos próximos anos (MME, 2009).

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma das culturas agrí-
colas mais eficientes na conversão de energia solar em energia quí-
mica (Tew e Cobill, 2008). No Brasil, é uma das principais opções 
para a produção de biomassa, sendo competitiva economicamente 
em relação a outras fontes como capim napie, capim elefante, eu-
calipto, entre outras. Isto se deve em função da técnica de cultivo já 
ser dominada, o parque industrial já estar montado e funcionando, 
além do considerável número de usinas distribuídas pelas diversas 
regiões do país.

Vale destacar que a área de cultivo da cana-de-açúcar no Brasil 
já ultrapassa 8,5 milhões de hectares, com produção de 588 mi-
lhões de toneladas de cana-de-açúcar na última safra (2013/2014) 
(CONAB, 2014). Em um cenário mais otimista, com a possibilidade 
de gerar 120 quilowatts-hora (kWh) por tonelada de cana moída, 
a quantidade de cana processada na última safra seria suficiente 
para produzir mais de 70 milhões de megawatts-hora (MWh). Nesse 
mesmo período, a maior hidrelétrica do Brasil e do mundo (Itaipu) 
gerou 98 milhões de MWh, quantidade suficiente para suprir o con-
sumo brasileiro de energia durante 79 dias (Itaipu, 2014).

Muitas das usinas e destilarias em atividade estão produzindo 
energia elétrica a partir dos resíduos (palha, ponteira e bagaço) (Dias 
et al., 2009). O bagaço tradicionalmente usado pelas usinas apenas 
para a cogeração de energia elétrica, também tem adquirido impor-
tância na produção de etanol de segunda geração (Rabelo et al., 
2011; Hofsetz e Silva, 2012). Neste ano, duas usinas de etanol de 
segunda geração começaram as suas atividades no país. Portanto, 
o sucesso das operações pode alterar drasticamente o processo de 
obtenção do açúcar e álcool, acelerando ainda mais a demanda por 
novas cultivares de cana-de-açúcar.

A
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Para a produção de etanol celulósico, é dese-
jável cultivares com elevada produção de biomas-
sa, porém com baixo teor de lignina e elevados 
teores de celulose e hemicelulose na fibra (Tew e 
Cobill, 2008). Portanto, visando facilitar a seleção 
de indivíduos com maior produtividade e qualida-
de da biomassa, torna-se essencial compreender 
a associabilidade entre os caracteres componentes 
da produção, como: peso médio de colmo, número 
médio de colmo, diâmetro médio de colmo e altura 
média de colmo, além dos componentes de quali-
dade, como os teores de fibra, lignina e sacarose.

Os melhoristas, desde o princípio, vêm explo-
rando exaustivamente o elevado potencial de rendi-
mento de sacarose na cana-de-açúcar (Dal-Bianco 
et al., 2012), sendo que as cultivares comerciais 
desenvolvidas pelos programas tradicionais de me-
lhoramento genético, foram selecionadas para um 
maior teor de açúcar em detrimento da produção 
de fibra e lignina. Com a constatação da viabilidade 
do uso da palha, principalmente devido ao elevado 
rendimento e o baixo custo de produção (Cardona 
et al., 2010; Dias et al., 2013), ocorreu um aumento 
na procura por biomassa para produção de energia 
elétrica. Além disso, com a perspectiva no uso dessa 
biomassa na produção de etanol celulósico, bio-óleo 
via pirólise da biomassa, bioplásticos, entre outros 
usos diversos, uma nova linha de pesquisa vem sen-
do iniciada por diferentes programas de melhora-
mento genético da cana-de-açúcar no Brasil e em 
outros países, visando aumentar o teor de fibra e a 
produção de biomassa das futuras cultivares.

Para incrementar o teor de fibra das futuras 
cultivares, pode-se recorrer a hibridações envol-
vendo acessos de Saccharum spontaneum e Sac-
charumrobustum com as variedades modernas 
de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) (Ming et al., 
2006). Isso porque as espécies S. spontaneum e 
S. robustum apresentam elevados teores de fibra 
se comparado com as cultivares modernas (Sac-
charum spp.). Os descendentes dos cruzamentos 

envolvendo genitores dessas espécies possuem 
como principais características a elevada resistên-
cia a pragas e doenças, elevado teor de fibra, além 
da grande capacidade de perfilhamento e produção 
de biomassa (Cai et al., 2005).

A caracterização adequada dos acessos exis-
tentes nos bancos de germoplasma torna-se essen-
cial para a seleção de genitores potenciais a serem 
usados em cruzamentos para geração de cultivares 
(Barbosa et al., 2012; Santos et al., 2012). Nesse 
sentido, estudos de divergência genética, assim 
como as informações sobre os pedigrees são de 
extrema importância para a definição das melho-
res combinações de cruzamento entre os genitores 
(Peternelli et al., 2009; Brasileiro et al., 2014). Com 
base nos pedigrees podem ser geradas informações 
úteis a serem utilizadas para impedir o cruzamento 
de genótipos aparentados, evitando os efeitos da de-
pressão endogâmica (Hallauer et al., 2010).

Após as hibridações envolvendo genitores para 
a obtenção da cana energia, se faz necessário a ava-
liação das famílias e em seguida realiza a seleção in-
dividual dentro das melhores famílias, pois a seleção 
praticada dentro das famílias com valores genotípicos 
elevados aumenta a probabilidade de encontrar clo-
nes superiores nas progênies (Barbosa et al., 2005). 
Com base nesta premissa é que vários programas de 
melhoramento genético da cana-de-açúcar têm pra-
ticado rotineiramente a seleção de famílias antes da 
obtenção dos clones (Kimbeng e Cox, 2003; Stringer 
et al., 2011; Barbosa et al., 2012).

Recentemente, a Rede Interuniversitária para 
o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RI-
DESA), iniciou um programa de hibridação envol-
vendo acessos de S. spontaneum, S. robustum, 
cultivares da República Brasil (RB’s) e cultivares 
de outros programas de melhoramento, visando 
o desenvolvimento de clones que apresentam um 
teor de fibra acima de 17% e com os 13% de sa-
carose das cultivares atualmente disponíveis para 
o cultivo comercial. �

Carreira
O primeiro contato como técnico com o 

Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar 
ocorreu em 1980, ao iniciar um estágio no 
IAA PLANALSUCAR (Programa Nacional 
de Melhoramento da Cana-de-açúcar), pelo 
desempenho no estágio, fui contratado em 
01 de julho de 1981, compondo a equipe de 
Melhoramento da Coordenadoria Regional 
Centro, com sede na cidade de Ponte Nova, 
MG, com área de abrangência nos estados 
de Minas Gerais e Goiás. Com a extinção do 
IAA (Instituto do Açúcar e Álcool), em de-
zembro de 1990, nossa equipe assim como 
outros colegas de outras coordenadorias, 
foi transferida para Universidades que vie-
ram a compor a RIDESA. O nosso quadro de 
pessoal foi para a Universidade Federal de 
Viçosa. Hoje, continuo na UFV como profes-
sor da área a pesquisa de melhoramento 
genético da cana-de-açúcar.

Como técnico, acho a nossa participa-
ção de extrema importância no processo de 
melhoramento genético, pois, as atividades 
desenvolvidas nos ciclos de seleção necessi-
tam de mão de obra especializada com co-
nhecimento na área agronômica, porém, é 
necessário para que o técnico possa evoluir, 
estudar e procurar sempre compreender o 
processo e assim também contribuir não 
somente com o trabalho mais operacional, 
mas com ideias que venham a melhorar o 
processo de seleção.

Luis Cláudio com a Variedade 
RB867515 da cana-de-açúcar, seleção, 
acompanhamento e liberação feita 
pelo técnico. Essa é a variedade mais 
cultivada no mundo, sendo que no 
Brasil ela ocupa cerca de 3 milhões de 
hectares, ou seja aproximadamente 
30% da área cultivada.

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

        Compra, Venda e 
      Transporte de Cereais
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(38) 3676-4174
(38) 9133-4174 / 9940-4174
(38) 9132-0348 / 9933-0348

Software 
para 
emissão de 
receituário 
agronômico

Novo convênio 
jurídico

O Sintamig acaba de firmar um convênio com a empresa BMS Ltda para fa-
cilitar e beneficiar o dia a dia dos associados. Com a nova parceria, os associados 
terão um desconto para aquisição do software WINFIT SAAT. O programa disponibi-
liza ao técnico um rico acervo de informações relacionadas à gestão fitossanitária 
na agricultura.

Com o WINFIT SAAT, o técnico poderá encontrar os agrotóxicos liberados pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), relação de todas as do-
enças, pragas e plantas daninhas, relação de todas as culturas, ingredientes ativos e 
agrotóxicos cancelados. Além disso, possibilita a realização de diagnóstico por meio 
de mais de 4.500 fotos, emissão do receituário agronômico, emissão de relatórios 
para fiscalização e ficha de emergência, elaboração do controle de estoque.

“O convênio foi firmado pensando no técnico e como o programa poderá auxi-
liá-lo”, afirma do presidente do Sintamig, Carlos Roberto Alves.

Custo do software

O preço de mercado desse software é de R$ 1.600,00 no ato da aquisição 
e R$ 425,00 para atualização anual. Por meio do convênio, associados do Sin-
tamig poderão adquiri-lo pagando R$ 250,00 para adesão e R$ 250,00 para 
atualização anual.

Para ter acesso ao convênio, o técnico deve entrar em contato com o Sindicato.

No âmbito da política de apoio aos associados, o Sintamig firmou mais um 
convênio jurídico na área trabalhista. A parceria foi feita com o escritório Cardoso 
& Amorim advogados associados, reconhecido pela especialidade na área de 
direito trabalhista.

Um escritório que consta de advogados especialistas na área do direito trabalhis-
ta. Além de assessorar a diretoria do Sintamig em questões de rotina, como acordo 
coletivo de trabalho e homologação de rescisão trabalhista, o escritório estará dis-
ponível para atuar nas causas trabalhistas dos técnicos agrícolas na esfera judicial. 

De acordo com o presidente do Sintamig, Carlos Roberto Alves, os técnicos agrí-
colas podem contar com esse novo convênio jurídico cientes de que serão atendidos 
com eficiência e em condições favoráveis. “Esse convênio é estratégico para os nos-
sos associados por dois motivos: primeiro porque se trata de advogados de nossa 
confiança, segundo porque as condições financeiras acordadas para o atendimento 
dos associados são muito favoráveis” afirma o presidente do Sintamig.

Convênios

Continuam em vigor outros convênios já citados em outras edições: SESC/MG, 
convênio com o Centromig para o curso de georreferenciamento, convênio com a 
UFLA e convênio com o Crea-Minas para oferta de cursos de capacitação.
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Acontece

Nos dias 23 e 24 de junho de 2015, o Crea-Minas re-
alizou o treinamento da fiscalização no agronegócio e seus 
empreendimentos. As atividades ocorreram na sede do Con-
selho, na capital mineira, onde estiveram presentes fiscais 
das regionais Belo Horizonte, Metropolitana, Centro-Oeste e 
Norte. Já nos dias 29 e 30 de julho, foi a vez da cidade de 
Caratinga, no Vale do Rio Doce, receber a capacitação.

No treinamento, foram abordadas temáticas que tan-
gem à fiscalização no agronegócio. Uma delas é a produ-
ção de sementes e mudas, abordada pelo supervisor de 
Registro e Acervo do Crea-Minas, engenheiro agrônomo 
Gilberto Porto, que falou sobre as possibilidades e diretri-
zes na fiscalização desse setor. Outro ponto foi a neces-
sidade de registro no Conselho por parte dos ocupantes 
de cargos públicos ligados à agronomia, como diretores 
técnicos de órgãos administrativos do estado.

Nos dois dias de treinamento, os fiscais tiraram dú-
vidas quanto aos métodos desta fiscalização, como em 

questões sobre o uso de agrotóxico e domissanitários. 
O tema engenharia rural foi abordado pelos engenheiros 
agrônomos Emílio Mouchrek, Otávio Diniz, Gilberto Porto, 
Gustavo Freitas e Humberto Falcão. Otávio apresentou as 
possibilidades de fiscalização em irrigação e drenagem, 
área em que é especialista.

“Fiscalizar o agronegócio é garantir à sociedade que 
nos empreendimentos, que vão desde um imóvel rural até 
uma agroindústria, tenha a presença de um responsável 
técnico. Isso significa segurança para a população, que 
terá certeza, entre outros benefícios, da procedência do 
alimento que chega à sua mesa”, afirma o presidente do 
Crea-Minas, o engenheiro civil Jobson Andrade.

O treinamento passará por todas as regionais do Cre-
a-Minas. Mais informações podem ser obtidas na Câmara 
Especializada de Agronomia do Crea-Minas (Ceag) ou jun-
to ao Sintamig.
*Com informações do Crea-Minas

O Sintamig realizou a segunda edição do curso 
de Cadastramento Ambiental Rural (CAR) nos dias 16 
e 17 de julho de 2015. O curso teve como objetivo 
orientar os profissionais em todos os aspectos legais e 
técnicos para a elaboração do CAR. Devido ao cenário 
agronômico atual e do sucesso do eventos, novas edi-
ções poderão ocorrer durante o ano. Os interessados 
em participar devem entrar em contato com o Sindicato 
e manifestarem o seu interesse. Para tanto, é preciso 
informar o nome completo, e-mail, município onde atu-
am e telefone para contato.

O treinamento é uma parceria do Sintamig, Crea-Minas, 
Instituto de Educação Técnológica (Ietec), SMEA, SMEF e é 
aberto a todos os profissionais em dia com o Sistema Profis-
sional. Para mais informações entre em contato com o Sinta-
mig por telefone ou pelo site www.sintamig.com.br.

Para atender o associado da melhor maneira 
possível e corresponder a seus anseios, o Sintamig 
criou uma enquete no site. Por meio desse espaço, 
os técnicos poderão sugerir cursos e ações a serem 
realizadas pelo seu Sindicato. O novo canal de co-
municação já está no ar e pode ser acessado pela 
página principal do site (www.sintamig.com.br).

Em agosto será realizado um novo curso de “Espe-
cialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais de 
Nível Técnico”, regulamentado e reconhecido pelo sistema 
Confea/Crea. 

Com duração de 360 horas e semipresencial, o 
curso garante atribuição na área de georreferencia-
mento, com credenciamento no Crea-Minas e Incra 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). 
Os associados do Sintamig têm direito a um desconto 
especial na mensalidade.

Curso cadastramento 
ambiental rural

Enquete

Treinamento da fiscalização do 
agronegócio no Crea-Minas*

Georreferenciamento

Campanha pelo fortalecimento 
da categoria

O Sintamig está em campanha pelo estado de 
Minas Gerais para garantir o respeito e valorização do 
profissional. Além das diversas ações realizadas, das 
reuniões com autoridades e debates com técnicos, o 

Sindicato criou o selo “Técnicos Agrícolas: Produzindo 
alimentos e cuidando do meio ambiente”, com o objetivo 

de divulgar o trabalho desses 
profissionais.“A ideia é ver o 
selo sendo exposto com or-
gulho em inúmeros painéis, 
principalmente, nos veículos, 
por Minas Gerais a fora”, ex-
plica o presidente do Sinta-
mig, Carlos Roberto Alves.

Os associados do Sinta-
mig podem solicitar o seu adesivo e receberão em casa, 
sem custo. Os demais profissionais pagam uma taxa de 
R$ 20,00 para custear a produção e envio do adesivo. 
Entre em contato com o Sintamig e faça o seu pedido.

São Gotardo Varginha

Belo Horizonte

Foto: Fiscalização/Crea-Minas Foto: Fiscalização/Crea-Minas

Foto: Vitor Maia/Comunicação Crea-MinasNa
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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

Serviços

Apoio

Profissional

Ao emitir a A.R.T. favor inserir o 
código 009 (Sintamig) no campo Entidade de Classe.

Não se discute mais a importância do técnico no 
mercado. Entretanto, do ponto de vista do fortalecimento 
da categoria, é preciso fortalecer o Sindicato. Não há ca-
tegoria forte sem um Sindicato forte.

É importante frisar que o representante dos 
técnicos agrícolas é o Sintamig. Este é o único 
sindicato que foi constituído para trabalhar em 
prol somente desse profissional. 

Os outros sindicatos são importantes, mas eles devem 
representar os profissionais que não têm sindicato próprio.

Por isso, o presidente do Sintamig, Carlos Roberto 
Alves, ressalta a importância de todos os técnicos agrí-
colas de Minas Gerais (técnico agrícola, técnico em agro-
pecuária, técnico florestal, técnico em zootecnia, técnico 
em topografia, técnico em jardinagem, técnico em meio 
ambiente e todos os demais técnicos dos setores primário 
e secundário formados de acordo com a lei 5.524/1968) 
se sindicalizarem. “Independentemente de onde atuem, 
tomem a iniciativa de recolher a contribuição sindical para 
o Sintamig. Isso valoriza a nossa categoria”. 

É através desse recurso que o Sindicato contrata 
advogados e financia as campanhas na defesa dos 
direitos dos profissionais.

Por uma categoria forte e estruturada

Como funciona? 
No mês de janeiro ou fevereiro 

o profissional deve entrar no site do 
Sindicato (www.sintamig.com.br), na guia 
“GRCS” e imprimir o boleto de Guia de 
Recolhimento de Contribuição Sindical. 
Em seguida, deverá pagar esse boleto e 
enviar uma cópia para o RH da empresa 
onde atua, informando que já recolheu 
a contribuição sindical daquele ano em 
favor do Sintamig e solicitando que não 
seja descontado de seu salário, como 
normalmente ocorre no salário do mês de 
março. Isso é um direito previsto em lei.

Depois, envia uma cópia para o 
Sintamig.

Em caso de dúvidas, ligar para o Sintamig 
(31) 3291-8123 que será orientado  

pelo nosso setor jurídico.

Campanha pelo fortalecimento da categoria


