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FINTA-BR ORGANIZA SINDICATOS EM TODO PAÍS 

 

 

Desde a década de 1980 os profissionais 

técnicos agrícolas estão organizados em diversos 

Estados do Brasil através dos seus sindicatos, e a 

reunião destas entidades numa federação possibilita 

organizar a luta de forma unificada. 

Ao longo dos anos os sindicatos das regiões 

Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste foram 

discordando da forma burocrática e centralizada das 

lideranças que dirigem a Federação Nacional dos 

Técnicos Agrícolas (FENATA) e passaram a atuar de 

forma isolada por um período. 

Com a união destes sindicatos foi possível a 

fundação da Federação dos Técnicos Agrícolas do Brasil 

(FINTA-BR) no dia 22 de julho de 2017, em Natal-RN, 

inicialmente com 5 entidades: Minas Gerais, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. Posteriormente os Sindicatos de 

Espírito Santos, Goiás, Paraíba e Piauí já se filiaram à 

nova Federação democrática e pela base. 
Gustavo José Barbosa 

 

 

 

 

NOTÍCIAS DOS ESTADOS 

LXIII ENCONTRO ESTADUAL DE LIDERANÇAS DO 
MOVIMENTO DOS  

TÉCNICOS AGRÍCOLAS CATARINENSES  
 

O LXIII Encontro Estadual de Lideranças do 

Movimento dos Técnicos Agrícolas Catarinenses foi 

organizado e realizado pelo Movimento Estadual dos 

Técnicos Agrícolas (Sindicato dos Técnicos Agrícolas 

de Santa Catarina – SINTAGRI, Associação dos 

Técnicos Agrícolas de Santa Catarina - ATASC, Núcleo 

dos Técnicos Agrícolas de Xanxerê - NURTAI e 

Diretoria Regional do SINTAGRI de Xanxerê-SC) nos 

dias 19 e 20 de outubro de 2018, no auditório do 

Colégio Lá Salle Agro, Xanxerê-SC.  

Durante os trinta e um anos de 

funcionamento do SINTAGRI é mantida a meta de 

dois encontros anuais reunindo a diretoria, lideranças 

e convidados para tratar das atividades, prestação de 

contas e programação nossas ações futuras. O 

Movimento entende que sem planejamento não é 

possível a construção de um movimento que tenha a 

força do Técnico Agrícola.  

Na tarde de sexta feira a programação teve 

início com a abertura oficial, apresentação do Colégio 

Lá Salle Agro, assembleia extraordinária do SINTAGRI, 

prestação de contas entidades (SINTAGRI e ATASC), 

avaliação quadro social das entidades, avaliação do 



Conselho Estadual do Ensino Agrícola (CONEA) do ano 

2018.  

Houve ainda palestra motivacional com o 
palestrante João Batista Scheneider, que abordou a 
questão do associativismo, cooperativismo e 
sindicalismo, e ao final do dia fomos brindados com 
um jantar preparada pelos colegas integrantes do 
NURTAI.  

Na manhã de sábado houve discussão sobre 
a construção do Conselho Próprio, avaliação das 
campanhas salariais (públicas e privadas) e os 
encaminhamentos finais. 
 

Fonte- SINTAGRI/ATASC 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 11 DE 

OUTUBRO DE 2018 - O QUE MUDOU? 

 

 
 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento publicou no último dia 11 de outubro 
a Instrução Normativa nº 40 de 2018, que restringe a 
assinatura de receituário agronômico somente aos 
engenheiros Agrônomos.  

A citada Instrução Normativa que 
estabeleceu regras complementares para emissão de 
receituário agronômico, não limita, no entanto a 
atuação dos técnicos agrícolas quanto à emissão de 
receitas. O fato da referida Instrução Normativa se 
manter silenciosa quanto à atuação dos técnicos 
agrícolas de nível médio, não impede a emissão de 
receituários por estes, tendo em vista que tal 
atribuição é legalmente prevista, não podendo uma 
instrução normativa, que têm caráter administrativo, 
sobrepor à vontade do legislador.  

É sabido que a Lei nº 5.524/1968, que dispõe 
acerca do exercício da profissão de técnico industrial, 
também se aplica nos termos de seu artigo 6º, aos 
técnicos agrícolas de nível médio. Em seu artigo 2º 
consta expresso como atribuição dos técnicos a 
“assistência técnica na compra, venda e utilização de 
produtos e equipamentos especializados”, 

dispositivo este que legitima a assinatura de 
receituário de agrotóxico por Técnico Agrícola.  

Tanto é que, o Decreto nº 90.922/1985, que 
regulamentou a supracitada legislação, fez constar 
expresso em seu artigo 6º, inciso XIX, que compete ao 
técnico agrícola “selecionar e aplicar métodos de 
erradicação e controle de vetores e pragas, doenças 
e plantas daninhas, responsabilizando-se pela 
emissão de receitas de produtos agrotóxicos”.  

Cumpre ainda salientar que, aos técnicos 
agrícolas de Minas Gerias são resguardado a emissão 
de receitas de produtos agrotóxicos, tendo em vista o 
teor da decisão transitada e julgada no Mandado de 
Segurança Coletivo nº 92.0015362-3, impetrado 
pelo Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio 
do Estado de Minas Gerais (SINTAMIG), em face do 
sistema CONFEA/CREA, onde concedeu-se a 
segurança no sentido de afastar qualquer ato que 
impedisse o livre e regular exercício da profissão de 
técnico agrícola em prescrever receituário 
agronômico.  

Diante disso, não há que se falar em limitação 
da atuação do técnico agrícola em virtude da 
Instrução Normativa do MAPA nº 40, tendo em vista 
que a emissão de receituário agronômico não é de 
competência exclusiva dos engenheiros agrônomos.  
 

Fonte: Assessoria Jurídica Sintamig 

 

SINTAG-PB REALIZA PALESTRAS NAS ESCOLAS 

AGRÍCOLAS DA PARAÍBA 

 

 A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

em Catolé do Rocha-PB, realizou entre os dias 25 a 27 

de setembro de 2018 a V Semana Acadêmica do 

Campus IV e convidou o Sindicato dos Técnicos 

Agrícolas da Paraíba (SINTAG-PB) para ministrar o 

minicurso "Técnico Agrícola: atuação e legislação 

profissional" (foto). Estudantes da Escola Agrotécnica 

do Cajueiro, que pertence ao Campus IV, 

participaram da atividade no dia 25 de setembro que 



foi facilitada pelo técnico agrícola José Victor 

Cordeiro, presidente do SINTAG-PB. 

 O Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, em 

Bananeiras-PB, promoveu no dia 2 de outubro de 

2018 um ciclo de palestras sobre o técnico em 

agropecuária em alusão á data de comemoração da 

modalidade no dia 26 de setembro. O diretor do 

Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado da Paraíba 

(SINTAG-PB), Gustavo José Barbosa, apresentou a 

palestra "Atribuições do técnico em agropecuária" 

tratando da legislação profissional da categoria. 

Também participaram da atividade o presidente do 

Sindicato, José Victor Cordeiro, e a diretora Andreza 

Alves Guimarães. 

 O presidente do Sindicato dos Técnicos 
Agrícolas da Paraíba, José Victor Cordeiro, participou 
na condição de palestrante do Fórum de Ensino 
Básico e Profissional do Colégio Agrícola Vidal de 
Negreiros, em Bananeiras-PB, no dia 24 de outubro 
de 2018. Na ocasião o dirigente sindical apresentou a 
palestra "Empreendedorismo e desafios da atuação 
profissional de nível técnico". 

Fonte : Gustavo José Barbosa 

ESPIRITO SANTO  COMEMORA DIA DO TÉCNICO 

AGRÍCOLA COM PALESTRA. 

O Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível 
Médio do Estado do ES – SINTAES, participou dia, 07 
de novembro  no Instituto Federal do Espirito Santo – 
IFES – Campus Santa Teresa  - ES do dia 
comemorativo, alusivo ao dia do Técnico em Agrícola. 

 
Esta escola tem  grande tradição na formação de 
técnicos agrícolas ao longo de sua  história, cujas  
atividades iniciaram-se em 1941. Sua  denominação  
inicial  foi Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa 
– EAFST, tornando-se recentemente no Instituto 
Federal do Espirito Santo -IFES. Muitos colegas 
Técnicos agrícolas do Estado passaram por esta 
tradicional escola, inclusive  o atual presidente do 
SINTAES eu e seu  antecessor  .  

Hoje  comemorar com os alunos o dia do Técnico 
Agrícola, onde compartilhamos conhecimentos com 
alunos do IFES ,agricultores agroecológicos e com 
colegas de Escola Família Agrícola, que também 
forma de técnicos agrícolas. 
Representando o SINTAES –ES, tive a oportunidade de 
conversar com os alunos sobre a nossa organização, 
FINTA-BR, ATA BRASIL, SINTAES e ATAES, e também 
os desafios da nossa profissão no mundo globalizado, 
que exige cada dia mais o tripé do ecologicamente 
correto, socialmente justo e economicamente viável, 
principalmente para as atividades de produção 
agrícola . O perfil ideal de profissional para superar as 
dificuldades e desafios impostos pelo mercado de 
trabalho também foi debatido. Falamos ainda da 
criação da nossa profissão, legislações que à 
regulamentam, atribuições e finalizamos com um 
breve histórico da criação do nosso Conselho Próprio. 

Fonte : Iosmar Luiz Mansk – Presidente SINTAES 

 

 

FINTA-BR PARTICIPA DE CONGRESSO DO ENSINO 

AGRÍCOLA 

A Associação Gaúcha dos Professores Técnicos de 
Ensino Agrícola do Rio Grande do Sul (AGPTEA) e a 
Federação Nacional do Ensino Agrícola (FENEA) 
promoveram nos dias 25 a 27 de outubro de 2018, em 
Canela-RS, o XXXIII Encontro Estadual de Professores 
e o VI Congresso Nacional de Ensino Agrícola. 

 

O presidente da FINTA-BR, Antônio Tiago da 
Silva, e o presidente do Sindicato dos Técnicos 
Agrícolas do Rio Grande do Sul (SINTARGS), Roberto 
Dalpiaz Rech, participaram do evento e apresentaram 
palestra sobre a construção do Conselho dos Técnicos 
Agrícolas. 

 

www.facebook.com/FINTA-BR 



 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.099, DE 27 DE JANEIRO DE 2015. 

  
Institui o Dia do Técnico 
Agrícola. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que 

o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1o Fica instituído o Dia do Técnico 

Agrícola, a ser comemorado anualmente em todo o 

território nacional no dia 5 de novembro. 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília ,27 de janeiro de 2015; 194o da 
Independência e 127o da República. 

 
DILMA ROUSSEFF 
Kátia Abreu 
 
 

 

 

O5 DE NOVEMBRO   

  DIA DO TÉCNICO AGRÍCOLA 

 

A FEDERAÇÃO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO BRASIL 

–FINTA-BR  parabeniza os profissionais que tem a 

nobre missão de produzir alimentos de forma segura 

e  ambientalmente correta este tem sido nosso 

objetivo ao longo dos anos. 

Pelas mãos do TÉCNICO AGRÍCOLA passam as 

tecnologias e informações necessárias para que o 

campo produza a quantidade e qualidade do alimento 

que o mundo precisa. 

 

PARABÉNS TÉCNICOS AGRÍCOLAS NOSSA 

RESPONSABILIDADE COM O CAMPO E COM O MEIO 

AMBIENTE NÃO PODEM PARAR. 

Antonio Tiago da Silva 
Presidente da FINTA-BR 

 

 

 

 

Calendário de Eventos 

 

NOVEMBRO 

9 III Encontro Estadual dos Técnicos Agrícolas da 

Paraíba - Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – 

Bananeiras-PB – Site: 

www.3encontropb.blospot.com  

21 XVII Aplicação da Avaliação dos Formandos das 
Instituições de Ensino Agrícola de Santa Catarina. 
Conselho Estadual do ensino agrícola de Santa 
Catarina-CONEA. 
www.conea.com.br 
 

 

 

Fale com a FINTA-BR 

 

 

www.facebook.com/FINTA-BR 

 

 

fintabr@outlook.com 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.099-2015?OpenDocument
mailto:fintabr@outlook.com

