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EDITORIAL 

 

O TÉCNICO AGRÍCOLA A TECNOLOGIA E A 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
               Tec. Agrícola Antonio Tiago da Silva 

                Presidente Sintagri 

 

No Ano 1911 quando os primeiros quatorze jovens 

ingressaram em uma Escola Agrícola não sabiam eles que 

no futuro a Tecnologia criada para a produção do setor 

agropecuário seria difundida e aplicada por estes 

profissionais. 

A profissão é reconhecida pela Lei 5.524/68 cuja 

regulamentação se deu através dos decretos 90.922/85 e 

4.560/2002. O Técnico Agrícola é um profissional liberal 

incluso no grupo 35 da CNPL, em nosso estado a lei 

7.500/88 institui o dia 5 de novembro como o dia do 

TÉCNICO AGRÍCOLA sua autoria foi do Ex. Deputado 

José Zeferino Pedroso e  a nível Nacional a comemoração 

ocorre também no dia 05 de  novembro, data esta instituída 

através  da Lei Federal 13.099/2015. 

O salto dado pelo agronegócio Catarinense e Brasileiro tem 

a participação decisiva destes profissionais que no seu dia 

a dia ao longo dos anos acompanham as tecnologias e 

inovações desenvolvidas para o setor agropecuário, 

cabendo-lhes à difusão destas tecnologias aos produtores 

assistido através de extensão rural seja ela pública ou 

privada. 

Em torno de nove mil profissionais atuam no estado nos 

mais diversos setores produtivos, garantido a produção de 

alimentos de forma sustentável e dentro dos mais elevados 

níveis tecnológicos, buscando a excelência da produção 

agropecuária, fazendo chegar aos produtores o que de 

mais moderno existe, a diversificação e agregação de 

valores ao produtor Rural é o objetivo. 

Temos orgulho em dizer que fizemos parte do setor 

produtivo. Em cada ação ou projeto existe um profissional 

técnico agrícola atuando, seja na elaboração de projetos, 

na assistência técnica, no planejamento, na garantia da 

qualidade ou na administração do empreendimento 

agropecuário, nos orgulhamos ainda porque aprendemos a 

fazer fazendo.  

Nossa caminhada continua na busca, da produção de 

alimentos de forma equilibrada e com respeito ao meio 

ambiente, ajudado no combate a fome e dando dignidade 

aos homens, esta e nossa missão. 

 

 

CAMPANHA SALÁRIAL 2021/2022 EMPRESAS 

PÚBLICAS. 

 

Em 12 de janeiro realizamos as assembleis trabalhistas 

para avaliação da proposta de acordo apresentada pelo 

Grupo Gestor do Governo e pela Secretária da 

Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural e suas 

empresas vinculadas 

CIDASC, EPAGRI e 

CEASA. 

A proposta apresentada 

foi colocada em 

aprovação sendo a 

mesma aceita por  maioria dos presentes, que também 

se manifestaram sobre toda a condução do processo de 

negociação, que garantiu a reposição salarial em pelo 

INPC  acumulado de 01/05/19 à 30/04/21 no total de 

10,24% a ser pago na folha de janeiro de 2022(sem 

retroatividade a data Base) e a renovação de todas as 

cláusulas sociais e inclusão de outras ,nas cláusulas 

econômicas duas não sofrerem reajuste o Auxilio 

Creche/Baba, e Insalubridade. 

Os acordos assinados podem ser acessados através do    

portal dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina. 

 

CAMPANHA SALÁRIAL 2022/2023. 

 

Realizadas no período de 22 de fevereiro a 17 de março 

de 2022 realizamos as assembleias trabalhistas dos 

setores Públicos e Privados. O resultado do trabalho 

realizado nas assembleias foi a elaboração e aprovação 

as pautas de reivindicações que deve balizar nossas 

negociações na campanha 

salarial 2022/2023.Foram 

Realizadas 13 assembleias 

com o segmento das empresas 

Privadas (Cooperativas, 

agroindústrias, Industria de 

Lacticínios Sindicatos Rurais, Casas Agropecuárias e 

outros seguimentos de comercio e serviços 

representados pela Fecomércio e Fampesc) com 

representativa participação dos colegas Técnicos 

Agrícolas. As pautas de reivindicações dos segmentos 

encontram-se no portal dos Técnicos Agrícolas de Santa 

Catarina. Quanto as empresas Públicas foram 

http://www.tecnicoagricolasc.com.br/acordos/
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realizadas 16 assembleias com a participação dos 

colegas da EPAGRI, CIDASC e CEASA os quais deram 

sua contribuição para elaboração das pautas e sobre o 

encaminhamento das negociações. Todas as pautas já 

foram entregues aos referidos segmentos e temos 

agendado uma primeira rodada de negociações dia 

11/04/2022 com as empresas privadas e com as 

empresas públicas para o dia 12/04/2022. As pautas por 

segmentos podem ser acessadas aqui.  

Para acompanhar o processo de negociação com as 

empresas públicas os colegas podem acessar através 

de acesso ao SGP-e . 

 

 

REUNIÃO CONSELHO FISCAL ATASC E 

SINTAGRI-SC. 

 

Realizada nos dias 25 e 26 de janeiro na sede das 

entidades as reuniões do Conselho Fiscal da ATASC E 

DO SINTAGRI-SC. 

De posse de todos os documentos fiscais e depois de 

minuciosa conferencia os conselheiros fiscais, José 

Carlos Brancher e Agnaldo Trevisol dos Santos emitiram 

parecer favorável a aprovação das contas da ATASC. 

Da mesma forma os conselheiros fiscais do SINTAGRI-

SC, Nelsir Grando e Antonio Nascimento de Oliveira, 

também emitiram parecer pela aprovação das contas em 

assembleia das entidades a ser realizada em 18 de 

fevereiro de 2022. 

Além dos conselheiros fiscais estiveram presentes 

também o Diretor Administrativo e Financeiro das 

entidades Venilton José de Souza o Presidente da 

ATASC, Francisco Airton Garcia e Antonio Tiago da 

Silva e Acácio Marian, Presidente e Vice-presidente do 

SINTAGRI-SC respectivamente. 

 

 

ENCONTRO ESTADUAL DE LIDERANÇAS E 

ASSEMBLEIAS DAS ENTIDADES. 

 

Nosso encontro Estadual programado para acontecer de 

forma presencial no dia 18 e 19/02/2022 mais uma vez 

teve que ser adiado em razão da pandemia. Como 

nossas assemelhais ordinárias sempre foram realizadas 

presencialmente durante nossos Encontros Estaduais 

das entidades, estatutariamente suas realizações 

devem ocorrer até o final do mês de março, mais uma 

vez tivemos que realizá-la de forma Virtual em razão do 

novo surto de contaminação 

pelo Covid-19. 

De acordo com os Editais 

publicados as assembleias 

foram realizadas em 18 de 

fevereiro de 2022 de forma 

virtual com a seguinte 

ordem do dia:  

1. Relatório das Atividades/2021 e Plano de 

Trabalho/2022 da Diretoria; 

2. Apreciação da Prestação de Contas do 

Exercício/2021 e Orçamento para o 

Exercício/2022 da Entidade com o 

parecer do Conselho Fiscal; 

3. Outros assuntos de interesse da categoria a 

serem inscritos pela Assembleia. 

Toda a documentação como editais, relatórios 

orçamento e pareceres da assembleia podem ser 

acessadas aqui. 

Com início às 14:00 horas e encerramento as 

16:00 horas, contando com a participação ativa e 

expressiva dos associados, os trabalhos e a 

assembleia foram realizados com pleno êxito e 

sucesso.    

 

 

REUNIÃO COM CIDASC TRATA DO PCSS E 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2023. 

 

No dia 29 de março de 

2022 o Presidente do 

SINTAGRI-SC 

Antonio Tiago da Silva 

e o Vice-Presidente 

Acácio Marian 

estiveram reunidos 

com o Presidente da Cidasc Junior kunz tratando   de 

assuntos relacionados  a Avaliação por desempenho dos 

técnicos agrícolas,  contratados no último concurso e 

admitidos em razão de ação judicial e sobre a revisão do 

PCCS  que se não for realizada  dentre em breve  terá 

http://www.tecnicoagricolasc.com.br/acordos/
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/processo/938691e4-51c6-4d59-903e-e081a01aa8b9
http://www.tecnicoagricolasc.com.br/eventos/tecnicos-agricolas-realizam-assembleias-ordinarias-do-sintagri-e-atasc/
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impacto direto a todos os servidores, já que o 

achatamento da tabela salarial será inevitável, 

solicitaram ainda empenho do corpo diretivo da empresa 

para tornarem ágil o processo de negociações do Acordo 

Coletivo deste ano. Depois dos assuntos expostos 

houve o comprometimento do Presidente e dar os 

encaminhamentos necessários os assuntos tratados o 

que esperamos ver resolvidos em breve. 

 

 

VOCE AINDA NÃO BAIXOU O APLICATIVO DO 

SINTAGRI-SC E ATASC? 

 

ACESSE  ABAIXO É FACIL E RÁPIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DA 

AGRICULTURA ALTAIR SILVA. 

 

O SINTAGRI-SC e a ATASC foram recebidos no último 

dia 30 de março pelo 

técnico agrícola atual 

Secretário da Agricultura 

Dep. Altair Silva para ratar 

de assuntos que dizem 

respeito diretamente ao 

exercício profissional. 

O primeiro deles a vedação as Cooperativas de trabalho 

de atuarem em chamadas públicas abertas pelo governo 

do estado de Santa Catarina, o que desrespeita a 

Legislação cooperativa e vai contra decisões judicias já 

transitadas e julgadas sobre o assunto. 

Já o segundo trata-se de alteração a lei 18.031/2020 que 

acaba excluindo os técnicos de nível médio de uma série 

de ações que beneficiam diretamente ao setor 

agropecuário e ambiental. De imediato foi determinado 

a assessoria jurídica que revisse o edital em aberto pela 

Secretária da Agricultura, Pesca de Desenvolvimento 

Rural e providencia-se as devidas alterações, já quanto 

ao segundo item o secretário Altair deverá trata-lo 

quando de seu retorno a ALESC já que se trata de uma 

ação legislativa. 

 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA VOCÊ SABIA? 

 

 Que a ATASC e o SINTAGRI são as entidades 

representativas dos Técnicos Agrícolas de Santa 

Catarina? 

 Que a ATASC e o SINTAGRI andam juntas e a 

finalidade de ambas é a proteção do técnico agrícola 

e suas atribuições profissionais? 

 Que a ATASC e o SINTAGRI prezam pelo 

profissional independente de ser empregado, 

empregador, autônomo ou empresário, afinal somos 

reconhecidos como profissionais liberais? 

 A Elaboração de Projetos; A Prescrição do 

Receituário; A Emissão de CFO e CFOC; A 

Responsabilidade Técnica por empresas, só foi 

permitida aos técnicos agrícolas através de ação 

judicial patrocinadas pelo SINTAGRI e ATASC? 

 Que o SINTAGRI tem Convenções e Acordos 

Coletivos de Trabalho abrangendo toda categoria dos 

Técnicos Agrícolas em Santa Catarina?  

 Que a ATASC esteve envolvida na regulamentação 

da lei 5.524/68  e o Decreto 909.922/85 que criou a 

profissão de Técnico Agrícola  e Lutou pelo 

reconhecimento da categoria como profissional 

liberal, Grupo 35 da CNPL ? 

 Que o SINTAGRI e a ATASC tiveram participação 

decisiva na edição do decreto 4.560/2002 que 

atualização do decreto 90.922 e possibilitou novas 

atribuições? 

 Que o SINTAGRI e ATASC foram na justiça para 

impedir que seu currículo fosse analisado para poder 

ter registro no conselho profissional? 

 Que através de negociações com o Crea/SC e 

Cidasc  o SINTAGRI e ATASC  garantiram aos 

técnicos serem responsáveis pelos depósitos de 

Agrotóxicos ? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.direta.sintagri.atasc


 

 
 

SINTAGRI- ATASC – Rua Felipe Schimdt,390- Sala 1309- Centro   - Florianópolis –SC 
WWW. TécnicoAgrícolasc.com.br – Fone – 48-3223-5870 

 

 Que a revogação da IN 056/2008 do MAPA que 

proibia os técnicos agrícolas atuarem na produção 

avícola se deu por ação direta do SINTAGRI e da 

ATASC junto ao Ministério da agricultura? 

 Que a Inclusão dos Técnicos Agrícolas na Lei que 

trata das questões de Combate da pragas e Vetores 

(dedetização) foi modificado no Senado federal por 

pressão do SINTAGRI e ATASC em parceria com 

outras entidades, pois a lei permitia só a agrônomos 

e Biólogos esta atividade? 

 Que o SINTAGRI e 

ATASC trabalharam incessantemente nos anos de 

2018 e 2019 para garantir as nossas atribuições 

como técnico agrícola na Lei 17.825, de 12 de 

dezembro de 2019 que criou a Defesa Sanitária 

Vegetal de Santa Catarina?  

 Que a Criação do Conselho dos Técnicos agrícolas 

teve  a participação decisiva do SINTAGRI e da 

ATASC  desde a primeira reunião com o Ministério do 

trabalho na aprovação nas diversas comissões da 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal  e que 

isso hoje representa o livre exercício 

profissional,   custo menor principalmente os  que 

atua na área de agroquímicos (receituário agrícola)? 

 Que o SINTAGRI e ATASC tem participado e 

defendido ativamente em debates a nível Estadual 

com o Ministério Público junto ao Fórum Estadual de 

uso de Agrotóxicos e Transgênicos defendemos o 

uso racional por entendermos que são fundamentais 

para o índice de produção e produtividade do setor 

agrícola que temos em nosso País? 

 Que o SINTAGRI e ATASC tem participado das 

discussões sobre a tributação dos agroquímicos e 

fertilizantes em nosso estado.  

 Que nossa profissão todos os dias é atacada com a 

finalidade de diminuir nossas atribuições? 

 Que o SINTAGRI e a ATASC trabalham fortemente 

contra os ataques a nossa profissão, para que você 

possa exercer plenamente suas atividades técnicas?  

 Que o SINTAGRI e ATASC oferecem gratuitamente 

assessoria jurídica e acessória técnica aos 

profissionais associados nos assuntos relacionados a 

profissão, e no caso de ações individuais com 

honorários diferenciados? 

 Que o SINTAGRI E A ATASC, possuem parcerias   

com Plano de Saúde e escola de Inglês o que torna 

os preços mais acessíveis? 

 Que o SINTAGRI E A ATASC não têm ligação 

política, financeira ou administrativa com nenhum 

segmento sindical em nível, nacional, estadual ou 

municipal? Entendemos que nosso partido são os 

Técnicos Agrícolas. 

 

 

 Penso coletivamente por isso sou associado. 

O associativismo ainda é a melhor forma de 

garantir nossos direitos previstos  em lei. 

Faça sua parte também venha se juntar a nós 

associe-se. 

 

 

Acesse aqui a lei que Criou nossa profissão. 

 

 

                                

             

                                              48-3223-5870 

 

 
48-98405-8385 

 

 
 

sintagri@TécnicoAgrícolasc.com.br 

atasc@TécnicoAgrícolasc.com.br 

 

 

 
https://www.facebook.com/Sintagriatasc 

 

 

                Home Page:   http://www.tecnicoagricolasc.com.br/ 
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