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Hoje, dia 5, é o Dia do Técnico Agrícola
Região - A profissão de Técnico Agrí-

cola é regulamentada pela Lei nº 5.524, 
de 05 de novembro de 1968 e pelo Decre-
to Federal nº 4.560, de 30 de dezembro 
de 2002 e Decreto Federal nº 90922, de 
06 de fevereiro de 1985, que cria a profis-
são e fixa as atribuições profissionais da 
categoria ligado ao Sistema Confea/Crea 

e Mútua. 
O Dia do Técnico Agrícola é comemo-

rado no dia regulamentação da profissão, 
dia 5 de novembro, em todo território na-
cional, conforme lei nº 13099, sancionada 
pela presidente Dilma, em 27 de janeiro 
de 2015.

A Federação Nacional dos Técnicos 

Agrícolas (FENATA) é o órgão máximo 
de representação dos Técnicos Agrícolas 
no Brasil, congregando as entidades es-
taduais da categoria (em Santa Catarina 
é a ATASC - Associação dos Técnicos 
Agrícolas de Santa Catarina). A FENATA 
representa um universo de mais de 250 
mil profissionais que exercem a atividade.

ATASC foi fundada em 24 de julho de 1977 em Chapecó/SC

Conselho próprio é a principal bandeira 
de luta dos Técnicos agrícolas

O movimento dos Técnicos 
Agrícolas de Santa Catarina 
iniciou dia 23 de maio de 1977. 
Com 19 participantes, dia 11 
de junho foi realizado uma reu-
nião, na Acaresc de Chapecó, 
quando foi criada a comissão 
pró-fundação da associação e 
elaborada a proposta do estatu-
to, sendo convocada à assem-
bleia de fundação da  Associa-
ção dos Técnicos Agrícolas de 
Santa Catarina - ATASC, para 
o dia 24 de julho de 1977, no 
auditório da Secretaria dos Ne-
gócios do Oeste, em Chapecó.

Hoje, a Atasc conta com 28 
Núcleos Regionais, entre eles, 

a NURTAVU de Itapiranga, 
responsáveis pela divulgação 
da profissão no Estado. Em 
30 de agosto de 1987 foi fun-
dado o Sindicato dos Técnicos 
Agrícolas de Nível Médio de 
SC (SINTAGRI) dia, na cidade 
de Lages, que conta hoje com 
22 Diretorias Regionais. Tam-
bém tem o Conselho Estadual 
de Ensino Agrícola (CONEA), 
datado em 15 de fevereiro de 
1990 

As entidades (Atasc, Sin-
tagri e Conea) possuem sede 
própria, localizada a Rua Feli-
pe Schmidt, 390, sala 1309, no 
centro de Florianópolis/SC.

No dia 09 de setembro, o Vi-
ce-presidente da República, Dr. 
Michel Temer recepcionou as 
lideranças sindicais da Central 
dos Sindicatos Brasileiros – CSB 
e entre os quais o Presidente da 
FENATA, Téc. Agr. Mário Lim-
berger (o 1º do lado esquerdo na 
foto abaixo).

Representando os 250 mil 
Técnicos Agrícolas, Mário Lim-
berger agradeceu a receptivi-
dade e a disposição de ouvir as 
lideranças sindicais da CSB.

O Presidente da FENATA re-
afirmou a Michel Temer que os 
Técnicos Agrícolas aguardam do 

Governo o encaminhamento do 
Projeto de Lei do Conselho Pró-
prio dos Técnicos Agrícolas, cuja 
a proposta foi elaborada pelas 
principais lideranças da FENA-
TA e recentemente entregue, em 
audiência a sua Excelência, com 
a participação de 40 dirigentes 
Estaduais e 10 parlamentares.

Limberger, ainda, relembrou 
que a proposta do Conselho dos 
Técnicos Agrícolas é a única e 
diferente da estrutura dos atuais 
Conselhos e que praticamente 
não onera o setor de produção 
de alimentos, ao que o Vice-pre-
sidente Michel Temer, elogiou.

Estamos desde o ano de 
1911, no dia a dia levando 
ao homem do campo 
informação conhe-
cimento e tecno-
logia propiciando 
ao setor agrope-
cuário o alcance 
dos melhores ín-
dices de produtivi-
dade e qualidade.

Estamos inseridos no 
mercado de trabalho no setor 
publico é privado, trabalhando com assis-
tência técnica e extensão rural, na gestão de empre-
endimentos agropecuários, planejando e executando 
ações ligadas ao setor agropecuário, Florestal e Am-
biental ou ainda atuando dentro das próprias proprie-
dades rurais como produtores, gerando empregos e 
renda para o município, estado e união.

As cooperativas, agroindústrias, Industrias de la-
ticínios, Empresas Rurais, casas agropecuárias, em-
presas de assessoria e elaboração de projetos dentre 
outras   tem um profissional técnico agrícola atuando 
e podem ter certeza que estes profissionais que lá 
estão não medem esforços para que a colheita seja 
farta.

Podemos destacar entre outras atividades destes 
profissionais, trabalhos de topografia, elaboração de 
reservas legais e licenciamento ambiental, classifi-
cação de produtos de origem vegetal, prescrição do 

receituário agrícola, assistência 
técnica e extensão rural 

na produção agrope-
cuária, vendedor 

técnico, magisté-
rio, elaboração 
de projetos agro-
pecuários, entre 

tantas outras.
Levamos e con-

tinuamos a levar ao 
produtor rural novas tec-

nologias, acompanhando a mo-
dernização e a evolução da agropecuária e 

dos sistemas de produção agropecuário, seja ela de 
subsistência ou de precisão buscando sempre a fixa-
ção do homem no campo através da viabilização da 
propriedade rural e agregação de valor aos produtos 
por ele produzido.

O estado ocupa destacada posição na produção 
Brasileira de arroz, maça, banana, alho, fumo, milho, 
trigo, soja, papel e celulose, suínos, aves, mel, Mari-
cultura. 

 A produção leiteira aumentou em muito assim 
como vimos crescer a vitivinicultura, seguramente 
em cada uma destas atividades temos um profissional 
técnico agrícola envolvido na cadeia produtiva.

Parabéns Técnicos Agrícolas 

Uma Homenagem SINTAGRI/ ATASC
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NURTAVU promove a 22ª Festa Regional da Carne Suína
Na região da grande Itapiranga o Núcleo Regional dos Técnicos Agrícolas do Alto Vale Uru-

guai – NURTAVU, celebra o Dia do Técnico agrícola com a realização da Festa Regional da Carne 
Suína, que acontece neste sábado a partir das 20h30, no ginásio Oktober. O jantar que chega 
em sua 22ª edição é a base de carnes nobres de suínos, preparado pelo Restaurante Manchini. 
Os Liberais vão animar a festa. As fichas podem ser adquiridas junto aos técnicos associados ao 
núcleo ao preço de R$ 20,00 (adulto).


