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Apoio

AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;



AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;
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SENGE-RJ

Os participantes do 1º Congresso do Fórum Estadual de Engenheiros Agrônomos do Rio de Janei-
ro, FEEA-RJ/SENGE-RJ, reunidos em sua Plenária Final e cônscios de sua responsabilidade política, 
social, ambiental e profissional perante a sociedade aprovam a 

Carta do Rio de Janeiro

Consolidando a essência das propostas, convicções e compromissos que permearam as sessões do 
Congresso.

NESSE SENTIDO:

DENUNCIAM a permanência dos problemas crônicos que emperram as ações e iniciativas para 
modernizar a agricultura fluminense, com reflexos negativos para toda a comunidade rural e 
urbana. Dentre outros, se destacam a precária assistência técnica, a quase ausência da extensão 
rural, a morosidade da reforma agrária, as dificuldades de comercialização dos produtos agro-
pecuários, a deficiência e dificuldade de acesso do produtor ao financiamento rural e a demora na 
implantação de programas governamentais. Somam-se a ausência de estímulos para a educação 
no meio rural, a desinformação dos consumidores urbanos sobre o potencial produtivo do Estado 
do Rio de Janeiro e ao descaso das autoridades responsáveis pelo desenvolvimento sustentável da 
agropecuária.
 
RESPONSABILIZAM os (des) governos federal, estadual e municipais, por sua insensibilidade no 
trato da politica agropecuária e ambiental e das necessidades de toda a população, marcando 
posições privativistas e ultraliberais e falsamente divulgando melhorias sociais. Suas ações provo-
cam diretamente a falta de soluções para os sérios problemas denunciados acima. Mais grave-
mente, desestimulam os descendentes dos agricultores a continuarem no campo, comprometem 
a segurança alimentar da população e a qualidade de vida no campo e cidades, com o uso indis-
criminado de agrotóxicos e desprezando os benefícios da agricultura limpa.

PROPÕEM a criação do Observatório da Agricultura para contribuir com o desenvolvimento suste-
ntável de base ecológica, a adoção das boas práticas, incentivando agricultores na busca da mel-
horia econômica, social e ambiental.

DEFENDEM o fortalecimento das Secretarias Estaduais e Municipais de Agricultura, de Ambiente, 
de Ciência e Tecnologia, das Instituições públicas de ensino, pesquisa, e de assistência técnica e 
extensão rural.

E COMPLEMENTAM expressando a sua indignação com o aumento da fome, pois somos capazes 
de produzir alimentos suficientes para erradicar, definitivamente, essa mácula social. 
AFINAL, defendemos alimentos saudáveis para todos!

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2021

AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;
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AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;

PROPOSTAS APROVADAS 

NA PLENÁRIA DO

1º CONGRESSO 

DO FEEA SENGE-RJ



AGROECOLOGIAAGROECOLOGIA
1. Apoiar a elaboração de uma política de divulgação da agricultura familiar e da agroecologia, que dialogue com a 

sociedade, com informações fidedignas e científicas veiculada de forma simples e direta para que pessoas com 

qualquer nível de instrução, possam compreender;

2. Elaborar proposta de projeto de lei ou política pública, para garantir a transição agroecológica.

3. Realizar um Painel sobre TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA, POR ONDE COMEÇAR?

4. Realizar Seminário Sobre Troca de Experiencias em Agroecologia; 

5. Programar e organizar visitas técnicas nas diversas regiões de Produção Agroecológica no RJ.

6. Participar dos debates da regulamentação da PEAPO RJ (Politica Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica), 

fortalecendo as rodas de diálogos sobre os assuntos relacionados;

7. Solicitar que o governo estadual promova ampla e duradoura campanha dirigida aos consumidores, sobre os 

benefícios da agricultura orgânica para a saúde do planeta e das pessoas. Com maior demanda do consumidor e 

com a pesquisa promovendo o aumento da produtividade, o preço unitário dos produtos agroecológicos e produtos 

de qualidade diferenciada (apicultura, etc.) cairá (com diluição dos custos fixos) tornado-os acessíveis às grandes 

camadas da população;

8. Criar prêmios em Agroecologia, para alunos que se destacarem em apresentação de Soluções Sociais 

Tecnológicas, em escolas Técnicas que já ensinam Agroecologia;

9. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, ensinar e internalizar o processo de Certificação Orgânica, 

desenvolvidas em um Sistema Participativo de Garantia (SPG) e Organização de Controle Social (OCS);

10. Incentivar a implantação de Agroindústria Familiar de base Agroecológica, nas comunidades, para processar 

alimentos produzidos no local ou nas proximidades (projetos financiados continuamente através de diversas 

organizações como: Fundo Baobá, enquanto durar a pandemia do coronavírus; Fondo de Acción Urgente; Consulado 

do Japão; Fundação Tide Setúbal: "Enfrente o Corona"; Soluções ODS 2021, entre muitos outros;

11. Estimular a UFRRJ e a UENF para que participem da Câmara Técnica de Agricultura Orgânica e Agroecologia do 

Cedrus, nas discussões PEAPO. Unir para valorização dos produtos agroecológicos e orgânicos;

12. Encaminhar as propostas para o GAO- Grupo de Agricultura Orgânica que redigiu junto com MAPA o substitutivo 

do Projeto lei; [NESTE ITEM É NECESSÁRIO IDENTIFICAR O PROJETO DE LEI]

13. Desenvolver, debater, formatar, criar com as famílias agricultoras agroecológicas e suas organizações: 

AUTOCERTIFICAÇÃO;

14. Produzir uma cartilha de produtos adequados à agroecologia e agricultura orgânica, à semelhança da Emater DF;

15. Incentivo ao manejo  “on farm” em pequenas propriedades.

16. Apoiar uma parceria EMATER-RIO e SENAR para a capacitação de agricultores em compostagem e agroecologia, 

e a capacitação dos gestores, olhando para a questão da terra, comida, agroecologia;

17. Que a partir das propostas votadas na plenária, se elabore proposta de projeto de lei ou política pública, com 

vistas a garantir a transição agroecológica;

AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;
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AGROTÓXICO

ATER

AMBIENTE

AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;



ATUAÇÃO PROFISSIONAL

BIOINSUMOS

CANNABIS E MEDICINAIS

CONCURSOS PÚBLICOS

AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;
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EDUCAÇÃO

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO

AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;



EVENTOS

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE

POLÍTICAS PÚBLICAS - GESTÃO PÚBLICA

PESQUISA AGROPECUÁRIA

AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;
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FEEA

AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;



AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;
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AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;

RECEITUÁRIO AGRONÔMICO

75. ENCAMINHAR A MOÇÃO PARA O CREA-RJ E PARA O CONFEA

SISTEMA CONFEA CREAs SOB AMEAÇA

No âmbito do Sistema Confea/Creas, a atividade de prescrição de agrotóxicos por uma Receita Agronômica, at-

ravés do registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, possibilitou uma atuação dos Creas, em todo o 

país, na fiscalização do exercício profissional desta atividade. 

O Crea-RJ foi um dos precursores desta atuação, da conscientização e da vigilância do exercício profissional em 

defesa da sociedade. 

Por este motivo, é com grande preocupação percebemos o que vem ocorrendo no âmbito do CREA-RJ, com o agra-

vante da exclusão da página do Conselho, do sistema informatizado que permite o registro das ARTs de Receitas 

Agronômicas. 

A impossibilidade de registro da ART da atividade técnica de prescrição da Receita Agronômica, excluída do sistema 

de Receitas Agronômicas operado pela Secretaria Estadual de Agricultura do RJ, significa que seus gestores 

buscam exercer uma competência que a Secretaria não possui. A fiscalização do exercício profissional é prerrogati-

va dos Conselhos Profissionais.

Como protelação e diversionismo, os responsáveis por estas ações contra o Conselho, vem colocando, há vários 

anos, como pressuposto a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica, apenas para procrastinar, com o objeti-

vo claro de solapar as competências do Crea-RJ e jogar os profissionais contra o Conselho Profissional.

Se por um lado, isto significa um desrespeito a Legislação Profissional, em especial a Lei 6.496/1977, as Resoluções 

344/1990 e 1025/2009 do CONFEA, por outro lado, é motivo de grande perplexidade saber que as iniciativas de des-

respeitar a legislação profissional e de estimular os profissionais a adentrarem por esse caminho, tem anuência dos 

conselheiros que integram, em 2021, a atual composição da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-RJ. 

Uma Lei estadual ou Resolução estadual não pode ignorar, afrontar, nem revogar uma Lei Federal, que regulamenta 

o exercício profissional e define as competências de fiscalização do exercício profissional pelos Conselhos Profis-

sionais, no caso em tela, do Sistema CONFEA/CREAs. Neste caso específico, qualquer profissional que agir desta 

forma está infringindo de forma grave o Código de Ética Profissional estando passível de sofrer as sanções legais 

cabíveis.

A Resolução 344/1990 do CONFEA define que são competentes para emitir o receituário, o Engenheiro Agrônomo e 

o Engenheiro Florestal e, sendo profissional vinculado ao Sistema CONFEA/CREA, deverá registrar ART, conforme 

dispõem a Lei Federal 6.496/1977 e a Resolução CONFEA 1.025/2009.

A impossibilidade de registro das ARTs de Receita Agronômica, impede o registro do Acervo Técnico dos profission-

ais, e tem o agravante de causar prejuízos ao Crea-RJ, que deixa de receber recursos financeiros importantes, que 

deveriam ser utilizados nas atividades de fiscalização das atividades profissionais. Informações sobre o registro de 

ARTs, neste período, somam um total de cerca de 700.000 (setecentas mil) receitas, emitidas no RJ, sem o devido 

registro das ARTs.

É preocupante constatar que podem haver, no Crea-RJ, conselheiros que articulam contra as receitas financeiras da 

instituição, contra a fiscalização do exercício profissional, que buscam impedir as ações da fiscalização, que can-

celam autuações com esse propósito e, agindo de forma parcial, com essas atitudes, jogam os profissionais contra a 

instituição.

Concluímos, ressaltando que a Receita Agronômica ou receituário agronômico é um documento, não apenas para 

legalizar a venda do agrotóxico, mas, PRINCIPALMENTE, para evitar o uso indiscriminado, além de orientar como o 

produto deve ser aplicado, recomendar a dosagem, forma de aplicação, recomendação de EPI, entre outras orien-

tações, prescrita por profissional legalmente habilitado.

Nesse sentido,

1- Qualquer Resolução que fira ou busque usurpar as competências do CREA-RJ deve ser revogada ou reformulada, 

por desrespeitar a legislação profissional e de agrotóxicos, e impedir que o Crea RJ cumpra o seu papel de órgão fis-

calizador do exercício profissional.

2- Buscar o ressarcimento dos prejuízos causados ao CREA-RJ com o devido registro das atividades realizadas e não 

registadas através da ART com o devido recolhimento das taxas correspondentes.

3- Apreciação pela Comissão de Ética Profissional do Crea-RJ, da conduta dos profissionais envolvidos nestas ações 

de descumprimento da legislação que rege o Exercício profissional e em ações lesivas à receita do Conselho.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Na década de 80 o CREA-RJ, a AEARJ, o SENGE-RJ, o Clube de Engenharia, junto com outras entidades profission-

ais e segmentos sociais, tiveram atuação destacada na construção das legislações Estaduais e Federal sobre con-

trole dos agrotóxicos (*).

(*)  

Lei Federal Nº 5.194/1966 

Lei Federal Nº 6.496, de 07/Dezembro/1977;

Lei Estadual Nº 801, de 20/Novembro/1984; 

Lei Federal 7.802/1989; 

Decreto Federal 98.816/1990 (Revogado Pelo Decreto Nº 4.074, de 04/Janeiro/2002);

Decreto Estadual Nº 15.251, de 03/Agosto/1990; 

Decreto Estadual Nº 15.810, de 29/Outubro/1990; 

Resolução Confea Nº 344, de 27/Julho/1990; 

Decreto Federal Nº 4.074, de 04/Janeiro/2002 (Regulamenta a Lei Nº 7.802, de 11/Julho/1989 em Substituição ao 

Decreto 98.816/1990); 

Resolução Confea Nº 1.025, de 30/Outubro/2009; 

Lei Estadual Nº 6.441/2013; 

Decreto Estadual Nº 45.031 de 10/Novembro/2014; 

Resolução Seapa 20/2018; 

Nop-Inea-22 Inea/ Resolução INEA Nº 94, de 24/10/2014.

O 2º Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, realizado em 1984, em Petrópolis, RJ, com a participação de In-

stituições, Entidades e profissionais ligados aos setores da agricultura, da saúde e do meio ambiente, de todo o país, 

se constituiu em um evento mobilizador de toda a sociedade para necessidade de controle do uso abusivo dos 

agrotóxicos. O EBAA aprovou a Carta de Petrópolis, assinada por Secretários Estaduais de Agricultura, de Meio Am-

biente e de Saúde da maioria dos Estados brasileiros.

A mobilização da sociedade, pelos engenheiros agrônomos, influenciou na revisão da lei federal de agrotóxicos, 

servindo de combustível para o impulsionamento da agricultura orgânica no Brasil, para a criação das Associações 

de Agricultores Orgânicos, e também na aprovação de outras leis voltadas para a preservação ambiental e de uma 

produção agroecológica de alimentos saudáveis.

Registramos os compromissos históricos, do Senge-RJ, do Clube de Engenharia,  “da AEARJ” (passado histórico) e 

de diversas instituições nessa luta, bem como a criação dos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos de Agrotóx-

icos, nos diversos estados e do Fórum Nacional de Combate aos Impactos de Agrotóxicos. Não obstante, a produção 

de diversos documentários, entre eles o documentário " O VENENO ESTÁ NA MESA", que de forma interdisciplinar 

aborda efeitos e necessidade de controle de agrotóxicos.

Em 2010 a ONU publica um documento recomendando a mudança de rumo dos investimentos em agricultura dos 

países, membros, direcionando-os para a agroecologia, após extensa revisão de publicações científicas dos cinco 

anos anteriores, visando o direito à alimentação, especialmente para as populações mais vulneráveis.

Esse documento fez a Instituição se debruçar sobre o tema, levando à publicação, em 2013 (ONU, 2013), de um ex-

tenso relatório intitulado “Revisão do Comércio e Meio Ambiente 2013: Desperte antes que seja tarde demais - Faça 

agora uma agricultura realmente sustentável para a segurança alimentar e as mudanças climáticas”, com 341 pági-

nas e contribuições de cerca de 60 autores de várias nacionalidades. Uma das constatações que corroboram a ex-

trema necessidade de mudança de paradigma na matriz agroindustrial de produção de alimentos e na ocupação das 

terras solos é descrita no referido documento.

Em seguida, no Rio de Janeiro, formou-se um Grupo de Trabalho para apresentar proposta ao regulamento da Lei 

Federal 7.802/1989, trabalho bem sucedido, que resultou na publicação do Decreto 98.816/1990. Em parceria com o 

Governo Estadual, o Grupo de Trabalho elaborou o Projeto de Lei, articulando junto à ALERJ para a aprovação da Lei 

Estadual de Agrotóxicos e da criação da Comissão Estadual de Controle de Agrotóxicos e Outros Biocidas – CE-

CAB-RJ. 

Diversas iniciativas foram desenvolvidas para implantação do receituário agronômico no estado, entre elas a real-

ização de 4 Congressos Estaduais Sobre Controle dos Agrotóxicos e a criação do Comitê Permanente de Entidades 

pelo Controle dos Agrotóxicos. Tudo isso sempre de forma conjunta por todas as instituições e entidades envolvi-

das.

Nas três últimas décadas, a legislação de agrotóxicos, seu regulamento e as normatizações complementares, ti-

veram como objeto central a importância de fortalecer medidas de segurança e proteção à saúde e de respeito ao 

meio ambiente, equiparando o marco regulatório nacional àquelas legislações internacionais mais avançadas para 

registro e controle de agrotóxicos.

x

A Bancada Ruralista, desde a década de 90, vêm se empenhando em desmontar a legislação de agrotóxicos, com 

foco central na defesa de interesses econômicos, reduzindo ou eliminando a previsão legal para proteção à saúde e 

ao ambiente no processo de autorização de agrotóxicos e no controle pós-registro, sob a argumentação de atual-

ização da Lei para ingresso de novas tecnologias, superação da morosidade nos procedimentos de registro e re-

dução da burocratização excessiva.



AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;
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75. ENCAMINHAR A MOÇÃO PARA O CREA-RJ E PARA O CONFEA

SISTEMA CONFEA CREAs SOB AMEAÇA

No âmbito do Sistema Confea/Creas, a atividade de prescrição de agrotóxicos por uma Receita Agronômica, at-

ravés do registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, possibilitou uma atuação dos Creas, em todo o 

país, na fiscalização do exercício profissional desta atividade. 

O Crea-RJ foi um dos precursores desta atuação, da conscientização e da vigilância do exercício profissional em 

defesa da sociedade. 

Por este motivo, é com grande preocupação percebemos o que vem ocorrendo no âmbito do CREA-RJ, com o agra-

vante da exclusão da página do Conselho, do sistema informatizado que permite o registro das ARTs de Receitas 

Agronômicas. 

A impossibilidade de registro da ART da atividade técnica de prescrição da Receita Agronômica, excluída do sistema 

de Receitas Agronômicas operado pela Secretaria Estadual de Agricultura do RJ, significa que seus gestores 

buscam exercer uma competência que a Secretaria não possui. A fiscalização do exercício profissional é prerrogati-

va dos Conselhos Profissionais.

Como protelação e diversionismo, os responsáveis por estas ações contra o Conselho, vem colocando, há vários 

anos, como pressuposto a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica, apenas para procrastinar, com o objeti-

vo claro de solapar as competências do Crea-RJ e jogar os profissionais contra o Conselho Profissional.

Se por um lado, isto significa um desrespeito a Legislação Profissional, em especial a Lei 6.496/1977, as Resoluções 

344/1990 e 1025/2009 do CONFEA, por outro lado, é motivo de grande perplexidade saber que as iniciativas de des-

respeitar a legislação profissional e de estimular os profissionais a adentrarem por esse caminho, tem anuência dos 

conselheiros que integram, em 2021, a atual composição da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-RJ. 

Uma Lei estadual ou Resolução estadual não pode ignorar, afrontar, nem revogar uma Lei Federal, que regulamenta 

o exercício profissional e define as competências de fiscalização do exercício profissional pelos Conselhos Profis-

sionais, no caso em tela, do Sistema CONFEA/CREAs. Neste caso específico, qualquer profissional que agir desta 

forma está infringindo de forma grave o Código de Ética Profissional estando passível de sofrer as sanções legais 

cabíveis.

A Resolução 344/1990 do CONFEA define que são competentes para emitir o receituário, o Engenheiro Agrônomo e 

o Engenheiro Florestal e, sendo profissional vinculado ao Sistema CONFEA/CREA, deverá registrar ART, conforme 

dispõem a Lei Federal 6.496/1977 e a Resolução CONFEA 1.025/2009.

A impossibilidade de registro das ARTs de Receita Agronômica, impede o registro do Acervo Técnico dos profission-

ais, e tem o agravante de causar prejuízos ao Crea-RJ, que deixa de receber recursos financeiros importantes, que 

deveriam ser utilizados nas atividades de fiscalização das atividades profissionais. Informações sobre o registro de 

ARTs, neste período, somam um total de cerca de 700.000 (setecentas mil) receitas, emitidas no RJ, sem o devido 

registro das ARTs.

É preocupante constatar que podem haver, no Crea-RJ, conselheiros que articulam contra as receitas financeiras da 

instituição, contra a fiscalização do exercício profissional, que buscam impedir as ações da fiscalização, que can-

celam autuações com esse propósito e, agindo de forma parcial, com essas atitudes, jogam os profissionais contra a 

instituição.

Concluímos, ressaltando que a Receita Agronômica ou receituário agronômico é um documento, não apenas para 

legalizar a venda do agrotóxico, mas, PRINCIPALMENTE, para evitar o uso indiscriminado, além de orientar como o 

produto deve ser aplicado, recomendar a dosagem, forma de aplicação, recomendação de EPI, entre outras orien-

tações, prescrita por profissional legalmente habilitado.

Nesse sentido,

1- Qualquer Resolução que fira ou busque usurpar as competências do CREA-RJ deve ser revogada ou reformulada, 

por desrespeitar a legislação profissional e de agrotóxicos, e impedir que o Crea RJ cumpra o seu papel de órgão fis-

calizador do exercício profissional.

2- Buscar o ressarcimento dos prejuízos causados ao CREA-RJ com o devido registro das atividades realizadas e não 

registadas através da ART com o devido recolhimento das taxas correspondentes.

3- Apreciação pela Comissão de Ética Profissional do Crea-RJ, da conduta dos profissionais envolvidos nestas ações 

de descumprimento da legislação que rege o Exercício profissional e em ações lesivas à receita do Conselho.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Na década de 80 o CREA-RJ, a AEARJ, o SENGE-RJ, o Clube de Engenharia, junto com outras entidades profission-

ais e segmentos sociais, tiveram atuação destacada na construção das legislações Estaduais e Federal sobre con-

trole dos agrotóxicos (*).

(*)  

Lei Federal Nº 5.194/1966 

Lei Federal Nº 6.496, de 07/Dezembro/1977;

Lei Estadual Nº 801, de 20/Novembro/1984; 

Lei Federal 7.802/1989; 

Decreto Federal 98.816/1990 (Revogado Pelo Decreto Nº 4.074, de 04/Janeiro/2002);

Decreto Estadual Nº 15.251, de 03/Agosto/1990; 

Decreto Estadual Nº 15.810, de 29/Outubro/1990; 

Resolução Confea Nº 344, de 27/Julho/1990; 

Decreto Federal Nº 4.074, de 04/Janeiro/2002 (Regulamenta a Lei Nº 7.802, de 11/Julho/1989 em Substituição ao 

Decreto 98.816/1990); 

Resolução Confea Nº 1.025, de 30/Outubro/2009; 

Lei Estadual Nº 6.441/2013; 

Decreto Estadual Nº 45.031 de 10/Novembro/2014; 

Resolução Seapa 20/2018; 

Nop-Inea-22 Inea/ Resolução INEA Nº 94, de 24/10/2014.

O 2º Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, realizado em 1984, em Petrópolis, RJ, com a participação de In-

stituições, Entidades e profissionais ligados aos setores da agricultura, da saúde e do meio ambiente, de todo o país, 

se constituiu em um evento mobilizador de toda a sociedade para necessidade de controle do uso abusivo dos 

agrotóxicos. O EBAA aprovou a Carta de Petrópolis, assinada por Secretários Estaduais de Agricultura, de Meio Am-

biente e de Saúde da maioria dos Estados brasileiros.

A mobilização da sociedade, pelos engenheiros agrônomos, influenciou na revisão da lei federal de agrotóxicos, 

servindo de combustível para o impulsionamento da agricultura orgânica no Brasil, para a criação das Associações 

de Agricultores Orgânicos, e também na aprovação de outras leis voltadas para a preservação ambiental e de uma 

produção agroecológica de alimentos saudáveis.

Registramos os compromissos históricos, do Senge-RJ, do Clube de Engenharia,  “da AEARJ” (passado histórico) e 

de diversas instituições nessa luta, bem como a criação dos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos de Agrotóx-

icos, nos diversos estados e do Fórum Nacional de Combate aos Impactos de Agrotóxicos. Não obstante, a produção 

de diversos documentários, entre eles o documentário " O VENENO ESTÁ NA MESA", que de forma interdisciplinar 

aborda efeitos e necessidade de controle de agrotóxicos.

Em 2010 a ONU publica um documento recomendando a mudança de rumo dos investimentos em agricultura dos 

países, membros, direcionando-os para a agroecologia, após extensa revisão de publicações científicas dos cinco 

anos anteriores, visando o direito à alimentação, especialmente para as populações mais vulneráveis.

Esse documento fez a Instituição se debruçar sobre o tema, levando à publicação, em 2013 (ONU, 2013), de um ex-

tenso relatório intitulado “Revisão do Comércio e Meio Ambiente 2013: Desperte antes que seja tarde demais - Faça 

agora uma agricultura realmente sustentável para a segurança alimentar e as mudanças climáticas”, com 341 pági-

nas e contribuições de cerca de 60 autores de várias nacionalidades. Uma das constatações que corroboram a ex-

trema necessidade de mudança de paradigma na matriz agroindustrial de produção de alimentos e na ocupação das 

terras solos é descrita no referido documento.

Em seguida, no Rio de Janeiro, formou-se um Grupo de Trabalho para apresentar proposta ao regulamento da Lei 

Federal 7.802/1989, trabalho bem sucedido, que resultou na publicação do Decreto 98.816/1990. Em parceria com o 

Governo Estadual, o Grupo de Trabalho elaborou o Projeto de Lei, articulando junto à ALERJ para a aprovação da Lei 

Estadual de Agrotóxicos e da criação da Comissão Estadual de Controle de Agrotóxicos e Outros Biocidas – CE-

CAB-RJ. 

Diversas iniciativas foram desenvolvidas para implantação do receituário agronômico no estado, entre elas a real-

ização de 4 Congressos Estaduais Sobre Controle dos Agrotóxicos e a criação do Comitê Permanente de Entidades 

pelo Controle dos Agrotóxicos. Tudo isso sempre de forma conjunta por todas as instituições e entidades envolvi-

das.

Nas três últimas décadas, a legislação de agrotóxicos, seu regulamento e as normatizações complementares, ti-

veram como objeto central a importância de fortalecer medidas de segurança e proteção à saúde e de respeito ao 

meio ambiente, equiparando o marco regulatório nacional àquelas legislações internacionais mais avançadas para 

registro e controle de agrotóxicos.

x

A Bancada Ruralista, desde a década de 90, vêm se empenhando em desmontar a legislação de agrotóxicos, com 

foco central na defesa de interesses econômicos, reduzindo ou eliminando a previsão legal para proteção à saúde e 

ao ambiente no processo de autorização de agrotóxicos e no controle pós-registro, sob a argumentação de atual-

ização da Lei para ingresso de novas tecnologias, superação da morosidade nos procedimentos de registro e re-

dução da burocratização excessiva.



AGROTÓXICO
18. Apoiar a reativação do FECIA-RJ Fórum Estadual de Controle aos Impactos dos Agrotóxicos;

19.  Manifestar-se contra o “Pacote do Veneno” Projeto de Lei 6299/2002 e apoiar a aprovação do PL 6670/2016 que 

cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA);

20. Participar da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

21. Fomentar a possibilidade de uma certificação mais transparente sobre o uso de agrotóxicos e impactos 

socioambientais com menores custos para os pequenos agricultores;

22. Estimular as Prefeituras a instalarem postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando-as 

para os centros de seleção e compactação, de modo a colaborar com seus produtores rurais;

23. Realizar cursos de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, em localidades rurais, de modo a orientar os 

produtores nas técnicas corretas de aplicação com o mínimo possível de contaminação ambiental, uso de EPI 

adequado, etc, além da adoção de procedimentos e meios da logística reversa das embalagens;

AMBIENTE
24. Mapeamento dos pontos de geração e coleta de resíduos com potencial para compostagem – feiras, resíduos de 

poda urbana e afins – aproximando esse levantamento dos pontos de compostagem ativos e fomentando novas 

composteiras, e incentivo à educação ambiental;

25. Fazer oficinas para grupos de base comunitária, orientando a elaboração de pequenos projetos ecossociais, com 

objetivo de concorrer em editais públicos de entidades financiadoras desses projetos nos biomas brasileiros. (Ex.: os 

PPP ECOS do Instituto Sociedade População e Natureza-ISPN);

ATER
26. Realizar um encontro dos extensionistas rurais, públicos e autônomos, debatendo os desafios atuais e 

perspectivas;

27. Articular junto à SEAPPA para que os escritórios tenham as condições mínimas de infraestrutura para 

funcionarem, pois algumas unidades estão em estado precário de funcionamento; 

28. Fortalecimento da ATER – as instituições estão todas fragilizadas, descapitalizadas;

29. Realizar evento apresentando tecnologias sociais, acessíveis para pequenos agricultores. Apresentar as 

tecnologias sociais de baixo custo que podem ser implementadas em pequenas plantações, Agricultura urbana 

agroecológica;

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
30. Aproximação do Feea-RJ com as Empresas Júniores para Orientação e Divulgação das Atividades Profissionais;

31. Aproximação do Feea-Rj com os Programas de Residência Profissional para Fomento;

32. Aproximação do Feea-Rj com os principais centros que absorvem Estagiários da Formação do Engenheiro 

Agrônomo;

33. Preparação de Palestras Curtas – Treinamentos Objetivos – sobre cada uma dessas formas de acesso ao mercado de 

trabalho profissional;

34. Dispor de um “mapa” de perspectivas para os futuros profissionais formados no Estado e –  em um caso mais 

adiante – no Brasil.

BIOINSUMOS
35. Seminário sobre Bioinsumos, caracterização; manufatura a nível de propriedade; manufatura em 

coletivos/associações. Oficinas de capacitação dos agricultores para domínio das técnicas;

36. Elaboração de um projeto que visa realizar visitas técnicas em propriedades que usam bioinsumos, para que 

produtores possam conhecer mais sobre a tecnologia, convidando e incentivando a participação de agricultores 

convencionais;

37. Realização de eventos educativos que envolvam alunos, pesquisadores, professores e produtores, sobre 

Bioinsumos, para incentivar o uso aos produtores, desenvolver e mostrar as pesquisas sobre bioinsumos e enraizar a 

importância do uso de insumos naturais/biológicos aos estudantes, que serão os futuros responsáveis pela produção 

de alimentos;

38. Incluir o tema bioinsumos em eventos, independente do tipo, mostrando sua abrangência e relação com diferentes 

assuntos na agropecuária e afins. Dessa forma, é possível estimular ainda mais seu uso em toda a cadeia produtiva;

CANNABIS E MEDICINAIS
39. Realizar Evento estadual sobre Cannabis e o FEEA SENGE RJ participar da organização da pré Conferência Temática 

da Cannabis Medicinal da CLEMAARJ;

40. Propor a revitalização do Programa Farmácias Vivas Municipais, no estado do Rio de Janeiro;

CONCURSOS PÚBLICOS
41. Articular, junto à ALERJ, concurso público, com vagas destinadas a vários profissionais da área das agrárias e 

administrativa (evitando que técnicos fiquem em escritórios elaborando documentos e deixando de exercer sua função 

no campo), para preenchimento de vagas na EMATER e PESAGRO;

42. Articular junto a cada Câmara de Vereadores, para que criem o cargo de Técnicos de Agrárias, em diferentes 

formações, em suas secretarias de agricultura, eliminando a questão da contratação temporária; 

EDUCAÇÃO
43. Apoio do FEEA aos cursos técnicos agropecuários, vinculados às escolas Agrícolas Técnicas do Estado do Rio de 

Janeiro, em relação à permanência dessas unidades para oferecerem aos filhos dos agricultores fluminenses uma 

formação de mão de obra especializada, além de também ser uma parte primordial para manter as instituições de 

pesquisa e extensão presentes nesse estado, através de sua formação especializada;

44. Apoio do FEEA na abertura e definição de instância das unidades educacionais situadas em Itaboraí e Campos 

dos Goytacazes, que estão em suspensão, prejudicando milhares de famílias;

45. Articular na SEEDUC-RJ e SME por município, os concursos públicos específicos para professores com formação 

em Licenciatura em Ciências Agrícolas e Educação do Campo para preencherem as vagas necessárias nas escolas 

técnicas agrícolas e escolas do Campo;

46. Que o FEEA se mantenha em permanente mobilização em relação às Escolas Agrícolas Estaduais no RJ, 

reconhecendo a sua importância na formação da juventude das comunidades rurais e urbanas, pressionando o 

poder público para a adequada destinação de verbas para estas unidades educacionais, mantendo diálogo com a 

Comissão de Educação da ALERJ, que tem este tema como eixo de ação, para que todos os esforços sejam 

implementados visando o fortalecimento e a reabertura das unidades educacionais que ainda resistem nos 

municípios;

47. O Tema Escolas Agrícolas também se articula à pauta da diversificação econômica dos municípios, e também à 

Política Agrícola estadual que deve priorizar a recuperação da agricultura fluminense, reestruturando os órgãos de 

extensão e pesquisa, como Pesagro e Emater, que se encontram francamente sucateados e sem concurso público, 

há mais de 20 anos

48. Articular com os Colegiados de Cursos de Agronomia para que as reformas curriculares contemplem de forma 

efetiva as disciplinas obrigatórias que tratem de: Agroecologia e Produção Orgânica; Agricultura Urbana; 

Tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar;

49. Criação de Políticas Públicas que incentivem a criação de um Centro de Educação Ambiental em cada município 

do RJ, sendo um local de ensinamentos de Educação Ambiental, troca de saberes ancestrais, artesanatos e de 

produção de mudas de árvores frutíferas e nativas;

ESTUDANTES E RENOVAÇÃO
50. FEEA e CEA ajudarem na divulgação da Semana Acadêmica de Agronomia da UENF, mobilizando os estudantes 

da UFRRJ;

51. FEEA realizar um Encontro Estadual sobre Currículo de Agronomia, junto com as Universidades e entidades 

estudantis;

52. FEEA junto com as Universidades, Entidades estudantis realizar um Encontro Estadual dos Estudantes de 

Ciências Agrárias convidando estudantes, docentes e profissionais, (Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas, Engenharia de Alimentos, etc.) abordando entre outros temas: Drones, caldas 

biológicas com taxonomia conhecida, produção on farm de controle biológico, criação de predadores, sistemas 

agroflorestais, técnicas do bombeiro agroecológico para agricultores familiares, circuitos curtos de 

comercialização, organização de produtores e consumidores. Formação profissional cidadã voltada pra sociedade;

EVENTOS
53. Realização de seminário sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, para os pré-candidatos, finalizando com a assinatura de compromisso de cada 

candidato(a) a favor do desenvolvimento da agricultura fluminense pelos candidatos ao legislativo e ao executivo;

54. Realização de seminários sobre a agricultura fluminense – importância atual e potencial para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para os gestores municipais e legisladores atuais;

55. FEEA realize um evento sobre RPAS - utilização dos drones na agricultura e meio ambiente. Incluir agricultura 

digital, e tecnologia da informação entre outras coisas;

56. Realizar Seminário sobre o Censo Agropecuário possibilitando um debate aprofundado com os participantes, 

considerando que são informações fundamentais para desenvolver determinada politica, qualificar o trabalho dos 

gestores e dos agricultores. Formações por estado/município;

PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER
57. Que o FEEA formalize junto ao CREA-RJ um pedido para que na comissão do Prêmio Johanna Döbereiner tenha 

representante da família da doutora (ou alguém indicado pela família), das 3 instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Agronomia e que sejam estabelecidos baremas que considerem a produção dos indicados nos 

quesitos, ensino, pesquisa, extensão e relevância de sua atuação profissional junto aos diferentes tipos de 

agricultores do RJ;

OBSERVATÓRIO DA AGROPECUÁRIA FLUMINENSE
58. Estruturação do Observatório da Agropecuária Fluminense no âmbito do FEEA (conforme proposta anexada ao 

final);

PESQUISA AGROPECUÁRIA
59. Propor que a Embrapa realize pesquisas sobre produção orgânica vegetal e animal, em número maior do que 

realiza hoje, acompanhando a tendência da agricultura no Brasil e no mundo;

POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO PÚBLICA
60. Fortalecimento e reconhecimento da agricultura do RJ;

61. Programa Agrário para o Estado: A articulação com a população urbana, a exemplo das antigas frentes de 

massa, para ampliar a reivindicação de terras para vida e trabalho. Discussão do PLANO AGRÁRIO com diversos 

Pilares, Conselhos municipais, e comunidades urbanas das periferias das cidades. Olhar para o RJ, dialogar com o 

rural, com o urbano e com o campo. Mobilizar as representações das comunidades urbanas, movimentos e 

Associações de Moradores. Populações urbanas são vítimas do abandono agrário e podem ajudar a pensar um 

processo massivo de reforma agrária no RJ. As pessoas das comunidades urbanas, das favelas, que quiserem 

voltar para o campo ou conquistar um pedaço de terra, pelo INCRA ou pelo ITERJ, somam no processo de 

discussão sobre a questão agrária no RJ. Potencializar a reocupação de terras no RJ e uma nova vitalização do 

rural, para atender a magnitude das compras públicas; 

62. Fortalecer ações independentes ou de movimentos sociais, que visem a democratização e descapitalização da 

comida de verdade, para que alimentos e outros produtos agroecológicos possam ser conhecidos e consumidos 

pelas pessoas de territórios periféricos também;

63. Fortalecer a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretarias Municipais e suas estruturas de pesquisa e 

extensão com: 3.1- abertura de concurso público para contratação dos profissionais de ciências agrárias: 

Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Florestais e Técnicos em Agropecuária 

e nomeações de gestores qualificados para as funções; 3.2- Qualificação das estruturas administrativas das 

Secretarias Municipais e Estadual de Agricultura; 3.3 - Dotação orçamentária adequada para os órgãos de 

agricultura nas Secretarias Municipais e Estadual;

64. Criação de Políticas Públicas Estaduais para inclusão da Agroecologia como disciplina eletiva na educação 

básica (ensino fundamental e no ensino médio);

65. Garantir desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com a construção de um programa agrário, com 

desenvolvimento rural no RJ, garantindo a gestão da terra, com estratégias e ações contra-hegemônicas, 

garantindo os direitos individuais e coletivos;

66. Articular junto à ALERJ e a SEAPPA que os convênios com as prefeituras sejam cumpridos em sua 

integralidade e renovados antes que expirem os prazos; 

67. Desenvolvimento de politica pública pensando a Sucessão rural com o apoio aos jovens;

68. Fortalecimento da Agricultura Familiar através das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de 

modo específico, a melhoria dos mecanismos para a execução do PAA e PNAE;

69. Apoiar o Fortalecimento dos Conselhos Municipais Ambientais e de Desenvolvimento Agropecuário, 

importantíssimos para as discussões nos municípios; 

70. Ampliação dos Mercados Institucionais, públicos e privados, com fortalecimento das entidades de 

agricultores, com o fortalecimento dos Conselhos, dos Comitês de Bacias, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs. Avançar, tendo algum comprometimento, alguma obrigação, um incentivo fiscal, 

alguma legislação que obrigue aos grandes empreendimentos privados no RJ a, efetivamente, adquirirem 

produtos da agricultura familiar do RJ, abrindo novas possibilidades de mercado;

71. Conciliar redes de comercialização e o cooperativismo. Condição que poderia contemplar produção, pesquisa, 

distribuição, consumo, infraestrutura, redução de custos, auto-consumo e principalmente autonomia, 

protagonismo e empoderamento sustentável.

72. Trabalhar para a criação de um Fundo específico para o setor rural do RJ. Criar um Fundo semelhante ao Fecam 

para o setor rural; 

FEEA
73. Criar um Fórum Permanente de discussões, FORTALECER E AMPLIAR O FEEA;

74. FEEA/SENGE-RJ realizar um evento presencial de congraçamento dos congressistas;

RECEITUÁRIO AGRONÔMICO

75. ENCAMINHAR A MOÇÃO PARA O CREA-RJ E PARA O CONFEA

SISTEMA CONFEA CREAs SOB AMEAÇA

No âmbito do Sistema Confea/Creas, a atividade de prescrição de agrotóxicos por uma Receita Agronômica, at-

ravés do registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, possibilitou uma atuação dos Creas, em todo o 

país, na fiscalização do exercício profissional desta atividade. 

O Crea-RJ foi um dos precursores desta atuação, da conscientização e da vigilância do exercício profissional em 

defesa da sociedade. 

Por este motivo, é com grande preocupação percebemos o que vem ocorrendo no âmbito do CREA-RJ, com o agra-

vante da exclusão da página do Conselho, do sistema informatizado que permite o registro das ARTs de Receitas 

Agronômicas. 

A impossibilidade de registro da ART da atividade técnica de prescrição da Receita Agronômica, excluída do sistema 

de Receitas Agronômicas operado pela Secretaria Estadual de Agricultura do RJ, significa que seus gestores 

buscam exercer uma competência que a Secretaria não possui. A fiscalização do exercício profissional é prerrogati-

va dos Conselhos Profissionais.

Como protelação e diversionismo, os responsáveis por estas ações contra o Conselho, vem colocando, há vários 

anos, como pressuposto a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica, apenas para procrastinar, com o objeti-

vo claro de solapar as competências do Crea-RJ e jogar os profissionais contra o Conselho Profissional.

Se por um lado, isto significa um desrespeito a Legislação Profissional, em especial a Lei 6.496/1977, as Resoluções 

344/1990 e 1025/2009 do CONFEA, por outro lado, é motivo de grande perplexidade saber que as iniciativas de des-

respeitar a legislação profissional e de estimular os profissionais a adentrarem por esse caminho, tem anuência dos 

conselheiros que integram, em 2021, a atual composição da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-RJ. 

Uma Lei estadual ou Resolução estadual não pode ignorar, afrontar, nem revogar uma Lei Federal, que regulamenta 

o exercício profissional e define as competências de fiscalização do exercício profissional pelos Conselhos Profis-

sionais, no caso em tela, do Sistema CONFEA/CREAs. Neste caso específico, qualquer profissional que agir desta 

forma está infringindo de forma grave o Código de Ética Profissional estando passível de sofrer as sanções legais 

cabíveis.

A Resolução 344/1990 do CONFEA define que são competentes para emitir o receituário, o Engenheiro Agrônomo e 

o Engenheiro Florestal e, sendo profissional vinculado ao Sistema CONFEA/CREA, deverá registrar ART, conforme 

dispõem a Lei Federal 6.496/1977 e a Resolução CONFEA 1.025/2009.

A impossibilidade de registro das ARTs de Receita Agronômica, impede o registro do Acervo Técnico dos profission-

ais, e tem o agravante de causar prejuízos ao Crea-RJ, que deixa de receber recursos financeiros importantes, que 

deveriam ser utilizados nas atividades de fiscalização das atividades profissionais. Informações sobre o registro de 

ARTs, neste período, somam um total de cerca de 700.000 (setecentas mil) receitas, emitidas no RJ, sem o devido 

registro das ARTs.

É preocupante constatar que podem haver, no Crea-RJ, conselheiros que articulam contra as receitas financeiras da 

instituição, contra a fiscalização do exercício profissional, que buscam impedir as ações da fiscalização, que can-

celam autuações com esse propósito e, agindo de forma parcial, com essas atitudes, jogam os profissionais contra a 

instituição.

Concluímos, ressaltando que a Receita Agronômica ou receituário agronômico é um documento, não apenas para 

legalizar a venda do agrotóxico, mas, PRINCIPALMENTE, para evitar o uso indiscriminado, além de orientar como o 

produto deve ser aplicado, recomendar a dosagem, forma de aplicação, recomendação de EPI, entre outras orien-

tações, prescrita por profissional legalmente habilitado.

Nesse sentido,

1- Qualquer Resolução que fira ou busque usurpar as competências do CREA-RJ deve ser revogada ou reformulada, 

por desrespeitar a legislação profissional e de agrotóxicos, e impedir que o Crea RJ cumpra o seu papel de órgão fis-

calizador do exercício profissional.

2- Buscar o ressarcimento dos prejuízos causados ao CREA-RJ com o devido registro das atividades realizadas e não 

registadas através da ART com o devido recolhimento das taxas correspondentes.

3- Apreciação pela Comissão de Ética Profissional do Crea-RJ, da conduta dos profissionais envolvidos nestas ações 

de descumprimento da legislação que rege o Exercício profissional e em ações lesivas à receita do Conselho.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Na década de 80 o CREA-RJ, a AEARJ, o SENGE-RJ, o Clube de Engenharia, junto com outras entidades profission-

ais e segmentos sociais, tiveram atuação destacada na construção das legislações Estaduais e Federal sobre con-

trole dos agrotóxicos (*).

(*)  

Lei Federal Nº 5.194/1966 

Lei Federal Nº 6.496, de 07/Dezembro/1977;

Lei Estadual Nº 801, de 20/Novembro/1984; 

Lei Federal 7.802/1989; 

Decreto Federal 98.816/1990 (Revogado Pelo Decreto Nº 4.074, de 04/Janeiro/2002);

Decreto Estadual Nº 15.251, de 03/Agosto/1990; 

Decreto Estadual Nº 15.810, de 29/Outubro/1990; 

Resolução Confea Nº 344, de 27/Julho/1990; 

Decreto Federal Nº 4.074, de 04/Janeiro/2002 (Regulamenta a Lei Nº 7.802, de 11/Julho/1989 em Substituição ao 

Decreto 98.816/1990); 

Resolução Confea Nº 1.025, de 30/Outubro/2009; 

Lei Estadual Nº 6.441/2013; 

Decreto Estadual Nº 45.031 de 10/Novembro/2014; 

Resolução Seapa 20/2018; 

Nop-Inea-22 Inea/ Resolução INEA Nº 94, de 24/10/2014.

O 2º Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, realizado em 1984, em Petrópolis, RJ, com a participação de In-

stituições, Entidades e profissionais ligados aos setores da agricultura, da saúde e do meio ambiente, de todo o país, 

se constituiu em um evento mobilizador de toda a sociedade para necessidade de controle do uso abusivo dos 

agrotóxicos. O EBAA aprovou a Carta de Petrópolis, assinada por Secretários Estaduais de Agricultura, de Meio Am-

biente e de Saúde da maioria dos Estados brasileiros.

A mobilização da sociedade, pelos engenheiros agrônomos, influenciou na revisão da lei federal de agrotóxicos, 

servindo de combustível para o impulsionamento da agricultura orgânica no Brasil, para a criação das Associações 

de Agricultores Orgânicos, e também na aprovação de outras leis voltadas para a preservação ambiental e de uma 

produção agroecológica de alimentos saudáveis.

Registramos os compromissos históricos, do Senge-RJ, do Clube de Engenharia,  “da AEARJ” (passado histórico) e 

de diversas instituições nessa luta, bem como a criação dos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos de Agrotóx-

icos, nos diversos estados e do Fórum Nacional de Combate aos Impactos de Agrotóxicos. Não obstante, a produção 

de diversos documentários, entre eles o documentário " O VENENO ESTÁ NA MESA", que de forma interdisciplinar 

aborda efeitos e necessidade de controle de agrotóxicos.

Em 2010 a ONU publica um documento recomendando a mudança de rumo dos investimentos em agricultura dos 

países, membros, direcionando-os para a agroecologia, após extensa revisão de publicações científicas dos cinco 

anos anteriores, visando o direito à alimentação, especialmente para as populações mais vulneráveis.

Esse documento fez a Instituição se debruçar sobre o tema, levando à publicação, em 2013 (ONU, 2013), de um ex-

tenso relatório intitulado “Revisão do Comércio e Meio Ambiente 2013: Desperte antes que seja tarde demais - Faça 

agora uma agricultura realmente sustentável para a segurança alimentar e as mudanças climáticas”, com 341 pági-

nas e contribuições de cerca de 60 autores de várias nacionalidades. Uma das constatações que corroboram a ex-

trema necessidade de mudança de paradigma na matriz agroindustrial de produção de alimentos e na ocupação das 

terras solos é descrita no referido documento.

Em seguida, no Rio de Janeiro, formou-se um Grupo de Trabalho para apresentar proposta ao regulamento da Lei 

Federal 7.802/1989, trabalho bem sucedido, que resultou na publicação do Decreto 98.816/1990. Em parceria com o 

Governo Estadual, o Grupo de Trabalho elaborou o Projeto de Lei, articulando junto à ALERJ para a aprovação da Lei 

Estadual de Agrotóxicos e da criação da Comissão Estadual de Controle de Agrotóxicos e Outros Biocidas – CE-

CAB-RJ. 

Diversas iniciativas foram desenvolvidas para implantação do receituário agronômico no estado, entre elas a real-

ização de 4 Congressos Estaduais Sobre Controle dos Agrotóxicos e a criação do Comitê Permanente de Entidades 

pelo Controle dos Agrotóxicos. Tudo isso sempre de forma conjunta por todas as instituições e entidades envolvi-

das.

Nas três últimas décadas, a legislação de agrotóxicos, seu regulamento e as normatizações complementares, ti-

veram como objeto central a importância de fortalecer medidas de segurança e proteção à saúde e de respeito ao 

meio ambiente, equiparando o marco regulatório nacional àquelas legislações internacionais mais avançadas para 

registro e controle de agrotóxicos.

x

A Bancada Ruralista, desde a década de 90, vêm se empenhando em desmontar a legislação de agrotóxicos, com 

foco central na defesa de interesses econômicos, reduzindo ou eliminando a previsão legal para proteção à saúde e 

ao ambiente no processo de autorização de agrotóxicos e no controle pós-registro, sob a argumentação de atual-

ização da Lei para ingresso de novas tecnologias, superação da morosidade nos procedimentos de registro e re-

dução da burocratização excessiva.



COMISSÃO ORGANIZADORA

ADALTO BARBOSA COSTA, FEEA/SENGE-RJ

CELSO MEROLA JUNGER, MAPA, FEEA-RJ/SENGE-RJ

CLEUDE PEREIRA DA SILVA, FEEA-RJ/SENGE-RJ

DENNYS ZSOLT SANTOS, FEEA-RJ/SENGE-RJ, IVB

EREMITA MEDEIROS DOS SANTOS, FEEA-RJ/SENGE-RJ

FABIANA FRÓES CORDEIRO, Taioba Consultoria, FEEA-RJ/SENGE-RJ 

FÁBIO DOS SANTOS LEITÃO, Nikkey, FEEA-RJ/SENGE-RJ 

GILSON CASSIANO DE GOES FILHO, FEEA-RJ/SENGE-RJ/IFRJ/SOBES-RIO

JANIE MENDES JASMIM, UENF, FEEA-RJ/SENGE-RJ

JORGE ANTONIO DA SILVA, FEEA-RJ, SENGE-RJ, CLEMAARJ

LUIZ RODRIGUES FREIRE, FEEA-RJ/SENGE-RJ

MARDEN MANUEL RODRIGUES MARQUES, CTUR, FEEA-RJ/SENGE-RJ

MONARA ABREU MENDES, CEA-UFRRJ

PEDRO EDUARDO DINIZ DA CUNHA, FEAB-UFRRJ 

RACHEL NUNES DE SOUZA ROCHA, FEEA-RJ/SENGE-RJ

RICARDO LUIZ LOURO BERBARA, UFRRJ, FEEA-RJ/SENGE-RJ

ROBERTO GUIMARÃES HABIB MATTAR, MAPA, FEEA-RJ/SENGE-RJ

SEBASTIÃO PINHEIRO, JUQUIRA CANDIRU SATIAGRAHA

STHEFANY DE OLIVEIRA DA SILVA, CAAGRO-UENF

YGOR DAVINO DE ARAÚJO, Rural Consultoria Júnior
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OBJETIVOS

DO FEEA-RJ

SENGE-RJ



1-  Reconstruir espaços democráticos de discussão da categoria com a sociedade

2- Que os/as engenheiros/as agrônomos/as com atuação em diversos setores da sociedade contribuam com sua 

experiência para mobilização e articulação da categoria.

3- Dialogar com os demais segmentos da sociedade buscando reconstruir a organização e possibilitar a mobili-

zação permanente dos Engenheiros agrônomos.

4- Organizar e participar, conjuntamente, com outras entidades na organização de eventos e encontros que 

propiciem a oportunidade de debater as questões da agricultura, do meio ambiente, entre outros temas impor-

tantes.

5- Ampliar a qualidade da discussão das questões da agronomia, do meio ambiente e do desenvolvimento rural 

sustentável, em especial, as dificuldades que impactam as instituições federais, estaduais e municipais no Estado 

do Rio de Janeiro.

6- Desenvolver novas formas de relacionamento com os demais segmentos da sociedade, agricultores, tra-

balhadores e consumidores.

7- Dialogar com as entidades representativas dos estudantes de agronomia, Diretórios e Centros Acadêmicos, 

Feab, parceiros importantes, buscando a renovação e a organização da categoria.

8- Reduzir o distanciamento dos/as engenheiros/as agrônomos/as das entidades de classe para que não fiquem à 

margem das decisões e procedimentos formulados, imperativamente.

9- Defender a democracia é essencial, nas ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, na sustentabili-

dade, na soberania tecnológica nacional e na inserção social da ampla maioria da população brasileira.

10- Contemplar na discussão de diversos pensamentos possibilitando que a diversidade de opiniões vislumbre 

rumos da organização no nível estadual e Nacional.

11- Consolidar o fórum estadual de Engenheiros agrônomos do SENGE-RJ como um espaço importante de articu-

lação e mobilização e de discussão dos Engenheiros agrônomos abordando questões técnicas sociais econômicas 

e políticas oportunidades de atuação empregabilidade e trabalho

Apoio

OBJETIVOS DO FEEA-RJ SENGE-RJ
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OBSERVATÓRIO DA 

AGROPECUÁRIA FLUMINENSE

Uma proposta para o protagonismo dos 

profissionais das ciências agrárias



APRESENTAÇÃO
O observatório da Agricultura Fluminense pretende acompanhar a realidade da agropecuária no Estado do Rio de 

Janeiro em suas diferentes dimensões, identificando as fortalezas e potencialidades, assim como as fragilidades e 

ameaças, para desta forma, atuar como força a fim de que as diferentes esferas da agricultura desenvolvam seu 

potencial, contribuindo para que o setor agropecuário seja verdadeiro protagonista do desenvolvimento do Estado 

do Rio de Janeiro.

Neste sentido, o caminhar do observatório deve ser sempre fundamentado nos pilares: diagnóstico, diálogo e ação. 

Todos os protagonistas desta atividade econômica precisam ser conhecidos e entendidos e, a partir deste 

conhecimento, o observatório é chamado a atuar na promoção das boas práticas em vista ao desenvolvimento da 

agropecuária fluminense.

OBJETIVOS DO OBSERVATÓRIO
Geral

Tornar-se protagonista na promoção das boas práticas na agropecuária fluminense, para que esta desenvolva todo o 

seu potencial, contribuindo com a evolução econômica, social e ambiental dos Municípios e Estado do Rio de 

Janeiro.

Específicos

1- Reunir profissionais das ciências agrárias e demais interessados no tema para atuarem de forma articulada para a 

promoção da agropecuária fluminense;

2- Reunir as informações disponíveis sobre a agropecuária fluminense, de uma forma geral – Estado e Regiões de 

Governo – como também, de forma específica – Municípios;

3- Realizar pesquisas com os diferentes atores para conhecer realidades específicas que influenciam no 

desenvolvimento da agropecuária municipal e estadual;

4- Implementar ações para que os diferentes responsáveis pelas políticas públicas de agropecuária 

municipais/estaduais, fortaleçam as boas práticas.

Quem faz o Observatório?

Os profissionais das ciências agrárias e os demais profissionais que acreditam que a agropecuária fluminense pode 

contribuir de forma mais ampla com o bom desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.  

As instituições também são bem-vindas.

 

A participação é voluntária ultrapassando a responsabilidade objetiva dos profissionais das ciências agrárias e 

demais atores que estejam diretamente envolvidos com o desenvolvimento da agropecuária fluminense, estadual e 

em seus municípios, para alcançar também aqueles profissionais que não estejam diretamente atuando na área por 

meio das instituições, mas que por sua formação, interesse e saberes, se veem chamados a contribuir, para além do 

formalismo do lugar de atuação profissional atual.

O Observatório torna-se um dos eixos do Fórum Estadual dos Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro.

Metodologia proposta

Diagnóstico, diálogo e ação.

Neste sentido, o Observatório nascerá no 1º Congresso do FEEA-RJ, dia 22/09/21 e terá um longo e interessante 

caminho até se consolidar.

Sendo ação voluntária que ultrapassa o lugar formal da atuação profissional atual, propõe-se a criação de Grupos de 

Estudo/Trabalho para que seja possível avançar efetivamente.

Os grupos de estudo/trabalho terão a duração da missão que lhe couber, alguns exemplos são apresentados a 

seguir:

Grupo de Estudo da Região Metropolitana (e cada região de governo, de acordo com a disponibilidade de 

voluntários).

Grupo de trabalho, Seminários.

E assim por diante.

A primeira tarefa/etapa será reunir as informações disponíveis sobre a agropecuária fluminense, seja através de 

pesquisas primárias e secundárias, porém, como “o caminho se faz ao caminhar” muitos primeiros passos serão 

possíveis no campo da ação do observatório, já neste início.

Para este itinerário propõe-se a realização de:

1. Seminários periódicos 

Frequência: Bimestral ou trimestral

 

Finalidades: 

Conhecer mais detalhadamente as diferentes dimensões da agropecuária fluminense (diagnóstico e diálogo);

Identificar fortalezas e potencialidades, assim com as fragilidades e ameaças;

Definir ações possíveis para atuação dos participantes do Observatório em vistas a contribuir para a mudança 

positiva da realidade identificada, no que couber;

Apresentar ações que tenham sido realizadas ou estão em curso.

2. Seminário(s) para os pré-candidatos das eleições 2022

O objetivo será, apresentar aos candidatos os resultados dos estudos, descortinando o potencial que a agropecuária 

fluminense tem a fazer para o bom desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e desta forma, contribuir para que 

cada candidato aos cargos eletivos, se comprometa com este desenvolvimento.

Além deste objetivo, apresentar o FEEA-RJ por meio do Observatório, tornando-o uma força conhecida a atuar a 

favor das boas práticas nas políticas públicas voltadas para a agropecuária fluminense.

3. Produção de documentos/informes

O registro das informações obtidas por meio dos seminários e pesquisas realizadas possibilitará a oferta organizada 

dos conteúdos reunidos pelo FEEA-RJ/Observatório a todos os interessados no tema, além de registrar a evolução 

do trabalho do Observatório.

O documento/informe poderá ter a mesma periodicidade dos seminários.

4. Primeiros passos

Para os primeiros passos, propõe-se a criação de grupos de trabalho para que seja realizado o diagnóstico da 

agropecuária em cada região de governo, alcançando a realidade de cada município integrante de cada região de 

governo, assim como a realidade estadual e federal:

Região Metropolitana – 22 municípios;

Região Noroeste Fluminense – 13 municípios;

Região Norte Fluminense – 09 municípios;

Região da Costa Verde – 03 municípios;

Região Serrana – 13 municípios;

Região das Baixadas Litorâneas – 10 municípios;

Região do Médio Paraíba – 12 municípios;

Região Centro-Sul Fluminense – 10 municípios.

Os resultados destes diagnósticos poderão ser apresentados nos seminários periódicos.

Cronograma Preliminar

Para a elaboração do cronograma de atividades do Observatório, propõe-se a criação dos grupos de trabalho 

destinados ao diagnóstico das regiões de governo, e com estes, pactuar o cronograma de atividades considerando o 

período de outubro de 2021 até o primeiro semestre de 2022, ou até dezembro de 2022.  

Preliminarmente, a partir da apresentação do Observatório no dia 22/09/2021, poderá ser iniciado período de três 

semanas para formação dos grupos de trabalho e realização das primeiras reuniões destes grupos.

Poderemos iniciar com 01 a 02 grupos de trabalho e gradativamente, ir formando os demais, à medida que se tenha 

a adesão de novos colaboradores/voluntários.

Considerações Finais

Tomando emprestado um trecho da música – Do Brasil - escrita pelo poeta Vander Lee, finalizo esta proposta:

“Falar do Brasil sem ouvir o sertão
É como estar cego em pleno clarão
Olhar o Brasil e não ver o sertão
É como negar o queijo com a faca na mão” 

Trazendo igualmente para nossa realidade fluminense esta música, acredito que o aprendizado de caminharmos 

juntos, com nossos diferentes saberes, focando naquilo que nos une, que é muito maior do que aquilo que nos 

separa, será uma bela novidade que se torna força a favor da promoção do desenvolvimento pleno da agropecuária 

estadual, a qual tem muito a contribuir para o bom desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.
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APRESENTAÇÃO
O observatório da Agricultura Fluminense pretende acompanhar a realidade da agropecuária no Estado do Rio de 

Janeiro em suas diferentes dimensões, identificando as fortalezas e potencialidades, assim como as fragilidades e 

ameaças, para desta forma, atuar como força a fim de que as diferentes esferas da agricultura desenvolvam seu 

potencial, contribuindo para que o setor agropecuário seja verdadeiro protagonista do desenvolvimento do Estado 

do Rio de Janeiro.

Neste sentido, o caminhar do observatório deve ser sempre fundamentado nos pilares: diagnóstico, diálogo e ação. 

Todos os protagonistas desta atividade econômica precisam ser conhecidos e entendidos e, a partir deste 

conhecimento, o observatório é chamado a atuar na promoção das boas práticas em vista ao desenvolvimento da 

agropecuária fluminense.

OBJETIVOS DO OBSERVATÓRIO
Geral

Tornar-se protagonista na promoção das boas práticas na agropecuária fluminense, para que esta desenvolva todo o 

seu potencial, contribuindo com a evolução econômica, social e ambiental dos Municípios e Estado do Rio de 

Janeiro.

Específicos

1- Reunir profissionais das ciências agrárias e demais interessados no tema para atuarem de forma articulada para a 

promoção da agropecuária fluminense;

2- Reunir as informações disponíveis sobre a agropecuária fluminense, de uma forma geral – Estado e Regiões de 

Governo – como também, de forma específica – Municípios;

3- Realizar pesquisas com os diferentes atores para conhecer realidades específicas que influenciam no 

desenvolvimento da agropecuária municipal e estadual;

4- Implementar ações para que os diferentes responsáveis pelas políticas públicas de agropecuária 

municipais/estaduais, fortaleçam as boas práticas.

Quem faz o Observatório?

Os profissionais das ciências agrárias e os demais profissionais que acreditam que a agropecuária fluminense pode 

contribuir de forma mais ampla com o bom desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.  

As instituições também são bem-vindas.

 

A participação é voluntária ultrapassando a responsabilidade objetiva dos profissionais das ciências agrárias e 

demais atores que estejam diretamente envolvidos com o desenvolvimento da agropecuária fluminense, estadual e 

em seus municípios, para alcançar também aqueles profissionais que não estejam diretamente atuando na área por 

meio das instituições, mas que por sua formação, interesse e saberes, se veem chamados a contribuir, para além do 

formalismo do lugar de atuação profissional atual.

O Observatório torna-se um dos eixos do Fórum Estadual dos Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro.

Metodologia proposta

Diagnóstico, diálogo e ação.

Neste sentido, o Observatório nascerá no 1º Congresso do FEEA-RJ, dia 22/09/21 e terá um longo e interessante 

caminho até se consolidar.

Sendo ação voluntária que ultrapassa o lugar formal da atuação profissional atual, propõe-se a criação de Grupos de 

Estudo/Trabalho para que seja possível avançar efetivamente.

Os grupos de estudo/trabalho terão a duração da missão que lhe couber, alguns exemplos são apresentados a 

seguir:

Grupo de Estudo da Região Metropolitana (e cada região de governo, de acordo com a disponibilidade de 

voluntários).

Grupo de trabalho, Seminários.

E assim por diante.

A primeira tarefa/etapa será reunir as informações disponíveis sobre a agropecuária fluminense, seja através de 

pesquisas primárias e secundárias, porém, como “o caminho se faz ao caminhar” muitos primeiros passos serão 

possíveis no campo da ação do observatório, já neste início.

Para este itinerário propõe-se a realização de:

1. Seminários periódicos 

Frequência: Bimestral ou trimestral

 

Finalidades: 

Conhecer mais detalhadamente as diferentes dimensões da agropecuária fluminense (diagnóstico e diálogo);

Identificar fortalezas e potencialidades, assim com as fragilidades e ameaças;

Definir ações possíveis para atuação dos participantes do Observatório em vistas a contribuir para a mudança 

positiva da realidade identificada, no que couber;

Apresentar ações que tenham sido realizadas ou estão em curso.

2. Seminário(s) para os pré-candidatos das eleições 2022

O objetivo será, apresentar aos candidatos os resultados dos estudos, descortinando o potencial que a agropecuária 

fluminense tem a fazer para o bom desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e desta forma, contribuir para que 

cada candidato aos cargos eletivos, se comprometa com este desenvolvimento.

Além deste objetivo, apresentar o FEEA-RJ por meio do Observatório, tornando-o uma força conhecida a atuar a 

favor das boas práticas nas políticas públicas voltadas para a agropecuária fluminense.

3. Produção de documentos/informes

O registro das informações obtidas por meio dos seminários e pesquisas realizadas possibilitará a oferta organizada 

dos conteúdos reunidos pelo FEEA-RJ/Observatório a todos os interessados no tema, além de registrar a evolução 

do trabalho do Observatório.

O documento/informe poderá ter a mesma periodicidade dos seminários.

4. Primeiros passos

Para os primeiros passos, propõe-se a criação de grupos de trabalho para que seja realizado o diagnóstico da 

agropecuária em cada região de governo, alcançando a realidade de cada município integrante de cada região de 

governo, assim como a realidade estadual e federal:

Região Metropolitana – 22 municípios;

Região Noroeste Fluminense – 13 municípios;

Região Norte Fluminense – 09 municípios;

Região da Costa Verde – 03 municípios;

Região Serrana – 13 municípios;

Região das Baixadas Litorâneas – 10 municípios;

Região do Médio Paraíba – 12 municípios;

Região Centro-Sul Fluminense – 10 municípios.

Os resultados destes diagnósticos poderão ser apresentados nos seminários periódicos.

Cronograma Preliminar

Para a elaboração do cronograma de atividades do Observatório, propõe-se a criação dos grupos de trabalho 

destinados ao diagnóstico das regiões de governo, e com estes, pactuar o cronograma de atividades considerando o 

período de outubro de 2021 até o primeiro semestre de 2022, ou até dezembro de 2022.  

Preliminarmente, a partir da apresentação do Observatório no dia 22/09/2021, poderá ser iniciado período de três 

semanas para formação dos grupos de trabalho e realização das primeiras reuniões destes grupos.

Poderemos iniciar com 01 a 02 grupos de trabalho e gradativamente, ir formando os demais, à medida que se tenha 

a adesão de novos colaboradores/voluntários.

Considerações Finais

Tomando emprestado um trecho da música – Do Brasil - escrita pelo poeta Vander Lee, finalizo esta proposta:

“Falar do Brasil sem ouvir o sertão
É como estar cego em pleno clarão
Olhar o Brasil e não ver o sertão
É como negar o queijo com a faca na mão” 

Trazendo igualmente para nossa realidade fluminense esta música, acredito que o aprendizado de caminharmos 

juntos, com nossos diferentes saberes, focando naquilo que nos une, que é muito maior do que aquilo que nos 

separa, será uma bela novidade que se torna força a favor da promoção do desenvolvimento pleno da agropecuária 

estadual, a qual tem muito a contribuir para o bom desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.
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conhecimento, o observatório é chamado a atuar na promoção das boas práticas em vista ao desenvolvimento da 
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Tornar-se protagonista na promoção das boas práticas na agropecuária fluminense, para que esta desenvolva todo o 
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municipais/estaduais, fortaleçam as boas práticas.
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Os profissionais das ciências agrárias e os demais profissionais que acreditam que a agropecuária fluminense pode 

contribuir de forma mais ampla com o bom desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.  

As instituições também são bem-vindas.
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demais atores que estejam diretamente envolvidos com o desenvolvimento da agropecuária fluminense, estadual e 

em seus municípios, para alcançar também aqueles profissionais que não estejam diretamente atuando na área por 

meio das instituições, mas que por sua formação, interesse e saberes, se veem chamados a contribuir, para além do 

formalismo do lugar de atuação profissional atual.

O Observatório torna-se um dos eixos do Fórum Estadual dos Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro.
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Diagnóstico, diálogo e ação.

Neste sentido, o Observatório nascerá no 1º Congresso do FEEA-RJ, dia 22/09/21 e terá um longo e interessante 

caminho até se consolidar.

Sendo ação voluntária que ultrapassa o lugar formal da atuação profissional atual, propõe-se a criação de Grupos de 

Estudo/Trabalho para que seja possível avançar efetivamente.
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seguir:

Grupo de Estudo da Região Metropolitana (e cada região de governo, de acordo com a disponibilidade de 

voluntários).

Grupo de trabalho, Seminários.

E assim por diante.

A primeira tarefa/etapa será reunir as informações disponíveis sobre a agropecuária fluminense, seja através de 

pesquisas primárias e secundárias, porém, como “o caminho se faz ao caminhar” muitos primeiros passos serão 
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Conhecer mais detalhadamente as diferentes dimensões da agropecuária fluminense (diagnóstico e diálogo);
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positiva da realidade identificada, no que couber;

Apresentar ações que tenham sido realizadas ou estão em curso.

2. Seminário(s) para os pré-candidatos das eleições 2022

O objetivo será, apresentar aos candidatos os resultados dos estudos, descortinando o potencial que a agropecuária 

fluminense tem a fazer para o bom desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e desta forma, contribuir para que 

cada candidato aos cargos eletivos, se comprometa com este desenvolvimento.

Além deste objetivo, apresentar o FEEA-RJ por meio do Observatório, tornando-o uma força conhecida a atuar a 

favor das boas práticas nas políticas públicas voltadas para a agropecuária fluminense.
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Olhar o Brasil e não ver o sertão
É como negar o queijo com a faca na mão” 
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