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Neste Relatório vocês encontrarão o resumo de algumas das principais ações e atividades 
desenvolvidas pelos diretores executivos, assessores e funcionários da FETAEP durante o ano de 
2012.  

 
Como já era previsível, o ano de 2012 continuou sendo de muitos desafios, lutas e muitos 

trabalhos, não apenas nas atividades internas da Fetaep, mas também com a Contag, Regional Sul, 
CTB e com as autoridades constituídas (Federal, Estadual e Municipal).  

 
Se não conseguimos vencer todas, pelo menos avançamos em algumas conquistas e manti-

vemos outras, e ainda outras estão por vir. 
  

Em todas as áreas de atuação da Federação obtivemos ganhos e adquirimos força, conheci-
mento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos da diretoria, assessoria e funcioná-
rios.  

 
Cultivamos durante o ano de 2012 o apreço e reconhecimento conquistados perante as au-

toridades governamentais, tanto no executivo, legislativo e judiciário, bem como pela CONTAG e  
CTB, por outras entidades sindicais e entidades não governamentais e pela sociedade em geral.  

 
 O ano de 2012 também foi marcado pelas atividades preparatórias ao 11º Congresso Naci-
onal de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Contag, sendo que a Fetaep realizou nove plená-
rias regionais.   
 
 Também trabalhamos na realização de três grandes eventos durante o ano de 2012, como o 
Encontro de Comunicação, Encontro de Advogados e um Encontro para discutir Eleições Municipais 
e propor medidas de apoio às campanhas de dirigentes sindicais e candidatos que atuam no 
MSTTR.  

Cresceremos ainda mais em nossa união e organização, buscando sempre trazer para perto 
os que ainda se encontram distanciados de nossa luta.   

 
Ainda teremos grandes desafios em 2013 e anos seguintes pelas Reformas que constante-

mente são exigidas ou anunciadas por governantes ou setores da economia brasileira, pois dela 
depende a permanência ou não do atual sistema sindical brasileiro e a permanência dos Direitos 
Trabalhistas e Sociais dos Trabalhadores/as Rurais, ao longo dos anos conquistados. 

 
 Esperamos chegar ao final de 2013 podendo contabilizar outras conquistas e sem perder as 

existentes e cumprir as metas traçadas ao MSTTR. 
 

Ademir Mueller 
Presidente 



 

 

2

 

 

Uma das responsabilidades da presidência da Fetaep, neste ano de 2012, na pessoa do Sr. Ade-
mir Mueller, foi acompanhar e orientar as ações e atividades desenvolvidas por todas as secreta-
rias políticas e departamentos da Fetaep, além das políticas diretamente de sua responsabilidade 
como titular. Durante o ano de 2012 contou com a assessoria da secretária executiva Raquel da 
Silva, bem como da auxiliar de secretaria Rita de Cássia Souza. 
 
No decorrer do ano de 2012, cada diretor da executiva da Fetaep, juntamente com sua assessoria 
e funcionários de cada departamento, desempenharam seus papéis, realizando ações e ativida-
des com muito afinco no intuito de alcançar melhorias para a classe de trabalhadores/as rurais e 
do movimento sindical.  
 
O ano de 2012 continuou sendo de muitos desafios e lutas, mas também de vitórias. Com a libe-
ração de mais dois diretores na executiva da Fetaep no ano anterior pudemos aprimorar as 
ações e consequentemente ampliar os focos de ações em todo o Estado. 
 
A seguir relataremos algumas das atividades em que a Fetaep teve atuação: 
 
Aconteceram várias reuniões dos Coletivos Estaduais, os quais se reuniram sempre que necessá-
rio para fazer encaminhamentos e discussões referentes a melhorias para os/as trabalhado-
res/as rurais do Estado do Paraná. 
 
A Fetaep participou das reuniões e encontros dos Coletivos Nacional da Contag durante o ano de 
2012, como de Política Salarial, Políticas Sociais, Finanças, Mulheres, Ética, Agrícola, Agrária, 
Meio Ambiente, Jovens, Formação e Organização Sindical, Terceira Idade e Habitação. Participou 
ainda das reuniões dos Conselhos da Contag, bem como do Conselho Fiscal efetivo da Confedera-
ção, seminários e reuniões da regional sul da Contag. 
 
Conseguimos no ano de 2012 renovar o convenio com o SENAR/PR no valor de R$ 1.400.000,00 
(um milhão e quatrocentos mil reais), e realizamos durante o ano 238 eventos, distribuídos en-
tre a Fetaep e regionais, tendo passado por estes eventos um total de 33.576 pessoas (incluindo 
repetições) envolvendo trabalhadores/as assalariados/as, agricultores/as familiares, com ênfase 
para a participação de mulheres e jovens. 

 
 

O ano de 2012 também foi marcado pelas atividades preparató-

rias ao 11º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhado-

ras Rurais da Contag, sendo que a Fetaep realizou nove plenárias 

regionais, sendo em todas elas discutido o documento base e 

apresentadas propostas que posteriormente foram analisadas e 

redigidas para encaminhamento à Contag a fim de fazer parte do 

documento base de discussão do referido congresso, bem como 

foi realizada eleição de delegados/as do Paraná que representa-

ria a Fetaep no 11º CNTTR, que aconteceria em Brasília de 04 a 

8 de março de 2013.  
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Durante o ano de 2012, a Fetaep, através de seus diretores, assessores e funcionários de cada 
área, participaram das reuniões e encontros de conselhos, comissões, fóruns, comitês, grupos de 
trabalho, programas, etc, das Secretarias de Estado, Secretarias Municipais, Ministérios, Superin-
tendências Estaduais de Ministérios, INCRA, IAPAR, IPARDES, Fundação Terra, Itaipu, Bacia do 
Paraná III, Senar/PR, Emater, Dieese, INSS, Fundepec, ADAPAR, ITCG, CTB, CFT, dentre outras 
que vão surgindo ao longo do ano e são temporárias. 
 
Participamos ainda do Grito da Terra Na-
cional em 2012 com vários ônibus do esta-
do do Paraná, bem como participamos da 
entrega da pauta à Presidente da Repúbli-
ca e outros Ministérios, tivemos represen-
tantes da Fetaep em todas as audiências 
com os Ministérios e Secretarias com o 
objetivo de aprovação da pauta de reivin-
dicação. 
 
Aconteceu também o 1º Encontro de Comunicação, com o tema “Comunicação, ação que faz a 
diferença”, o evento contou com um público formado por dirigentes e representantes dos STRs, 
além dos secretários e assessores da própria Fetaep. O encontro propiciou uma reflexão sobre a 
comunicação e a imprensa sindical e os participantes também puderam aprender técnicas de 
aproveitamento da voz e locução com profissionais da área. 
 
No ano de 2012 a direção da Fetaep procurou implementar algumas deliberações do 1º Congres-
so Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, continuando no ano seguinte. 
 
Realizamos em junho um encontro com dirigentes sindicais referente às eleições municipais 
2012 para discutir, aprofundar e propor medidas de apoio às campanhas, bem como analisar as 
estratégias de contribuição da Fetaep para a vitória dos candidatos que atuam em prol dos traba-
lhadores e trabalhadoras rurais e STRs.  Este encontro foi coordenado pelo Sr. Ademir Mueller e 
contou com o respaldo do assessor jurídico João Batista Toledo. O principal objetivo da Fetaep ao 
propor a realização desse encontro foi elencar o que pode ser feito durante o período eleitoral 
sem ferir a legislação e sem prejudicar o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR) e nem os candidatos.  
 
Trabalhamos para acabar com algumas criações e ratificações de sindicatos fraudentos que insis-
tem em querer enfraquecer a unicidade sindical, mas que conseguimos impedir comprovando 
que as assembleias que tentaram realizar eram fachada ou participando da mesma com traba-
lhadores e trabalhadoras rurais e votando contra a criação ou ratificação das mesmas. 

 
Realizamos o 17º Grito da Terra Para-
ná no ano de 2012, onde Trabalhado-
res e Trabalhadoras de todo o estado 
se juntaram para a manifestação em 
torno do atendimento da pauta com 
mais de 30 itens que trataram das ne-
cessidades dos agricultores familiares 
e assalariados rurais do Paraná por 
emprego, renda e cidadania.  Aconte-

ceram audiencias com o governo estadual e com secretarias e órgãos do governo. Bem como sa-
ímos em passeata da praça 29 de Março, após um ato público de abertura do GTPR, e seguimos 
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em passeata até o palácio do Governo, onde houve a audiência com o Excelentíssimo Governador 
Beto Richa e alguns Secretários de Estado, e no encerramento  o Governador subiu no carro de 
som para falar com os manifestantes e informar alguns pontos da pauta que foram atendidos 
pelo Governo. Não podemos deixar de sitar a participação do Sr. Alberto Broch, presidente da 
Contag, na negociação com o Governo do Estado, e o mesmo fez um excelente pronunciamento 
na referida audiência de negociação. 

 
Houve cinco assembleias gerais da Fetaep durante o ano de 2012 sendo Assembleia Geral Extra-
ordinária para tratar da convenção coletiva de trabalho e assuntos gerais, Assembleia Geral Ex-
traordinária para tratar de Alteração Estatutária, Assembleia Geral Ordinária para tratar da 
Prestação de contas do exercício de 2011, Assembleia Geral Extraordinária para tratar da venda 
da Sede da Fetaep e Assembleia Geral Ordinária para tratar da Previsão Orçamentária para o ano 
de 2013. 

 
 
A Federação esteve também em encontros, reuniões, assembleias e outros eventos realizados 
pelos STRs ou região sindical, da qual foi convidada e teve disponibilidade de agenda. 

             
Em algumas assembleias e eventos do ano de 2012 contamos com a presença do presidente da 
Contag Sr. Alberto Broch e do Deputado Federal Assis do Conto dentre outros Deputados Esta-

duais, Secretários de Estado e autoridades gover-
namentais que nos honraram com suas presenças.  
 
A Federação participou do Show Rural, que é reali-
zado todo ano em Cascavel, e com o apoio do Se-
nar/PR, conseguimos reunir aproximadamente 
6.000 trabalhadores e trabalhadoras rurais em 
nosso estande, tendo recepcionado por dia cerca 
de 1.200 trabalhadores. A diretoria da Fetaep se 
revezou durante os dias de evento para que todos 
pudessem participar e dar a devida assistência aos 
agricultores, bem como os dirigentes da região sin-

dical 2 tiveram um importante trabalho para que nossas ações acontecessem.  
 
Realizamos ainda o Encontro de Advogados, o qual teve objetivo de discutir a formalização das 
relações de trabalho no campo, as condições de trabalho assalariado no meio rural, debater so-
bre as garantias e formas de acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios previdenciários, ana-
lisar o enquadramento sindical do trabalhador rural em regime de economia familiar e orientar 
acerca da fase de execução no processo do trabalho. Participaram do referido evento advogados 
e assessores jurídicos dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Paraná, além de coordenado-
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res e delegados regionais do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais. O encontro foi um 
sucesso, superamos as expectativas e recebemos mais de 100 advogados e dirigentes sindicais 
de todo o Paraná.  Foi um encontro de alto nível, com palestrantes de renome. 
 
Aconteceu também o encerramento das atividades das turmas do Programa Empreendedor Ru-
ral, promovido em parceria pelo SEBRAE-PR e pelo SENAR-PR, com a participação da Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná – FETAEP e pela Federação da Agricultu-
ra do Estado do Paraná – FAEP, onde participamos da abertura, pronunciamentos, apresentação 
dos projetos, debates da turma, palestras, formatura e jantar de confraternização. 
 

 
No ano de 2012 foi realizado um Encontro Esta-
dual da Juventude Rural, do qual participaram 
300 jovens, sendo que o objetivo do mesmo foi 
para debater sobre SUCESSÃO RURAL e outros 
temas centrais como a educação do campo, aces-
so a terra, trabalho e renda. Após os debates foi 
elaborada a Carta da Juventude Rural de Pontal 
do Paraná com as principais reivindicações para 
serem pautadas junto aos governos nos próxi-
mos anos. 
 

Para que os trabalhos e todas as ações da Fetaep em geral possam acontecer da melhor forma 
possível, contamos também com alguns funcionários que se empenham em suas funções e não 
poderíamos deixar de comentar neste relatório.  
 
A Sra. Maria Neuza Bergamo Mueller, telefonista e recepcionista da Fetaep, é responsável por 
todas as triagens e encaminhamentos de ligações telefônicas e atendimento ao público interno e 
externo da Federação.  
 
As cozinheiras Sra. Janete Morais Gois e a Sra. Luzia de Fátima dos Santos Silva são as responsá-
veis pelas ações na cozinha e refeitório.  
 
O Sr. João Maria Duarte foi responsável pelas reproduções dos clippings dos jornais que a Fetaep 
assina, pelas fotocópias da Federação, serviços de protocolo, correio e motorista, dentre outros 
que houvesse necessidade.  
 
O Sr. Paulo Rodrigues é responsável pela manutenção da sede da Fetaep executando pequenos 
reparos e outros serviços, pelo abastecimento e atendimento do bar e pelos alojamentos quanto 
às entradas e saídas de pessoal e roupas de cama e banho, compras diárias para a cozinha, etc.  
 
Ainda contamos com a colaboração das zeladoras Zilda Lopes de Oliveira e Tamaris Alves dos 
Santos Ramos.  
 
O Sr. Nilson Capalbo, auxiliar administrativo, é o responsável pela emissão e controle das guias 
pré-preenchidas, manutenção dos carros da Federação, compras mensais para a cozinha e alguns 
departamentos, protocolos, auxilia o departamento de tesouraria em serviços externos quando 
necessário, faz serviço de motorista em Curitiba e viagens dentro e fora do Estado, responsável 
por organizar a parte de transporte e estadia das caravanas do Paraná que vão ao Grito da Terra 
Brasil, dentre outros serviços.  
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A secretaria geral da Fetaep conta como diretores responsáveis o presidente Sr. Ademir Mueller 
e o secretário geral Aristeu Elias Ribeiro. Conta ainda com a secretária executiva Raquel da Silva 
e a auxiliar de secretaria Rita de Cássia Souza. 
 
Dentre as atividades diárias de responsabilidade da secretaria geral da Fetaep estão a assessoria 
à presidência da Federação, diretoria executiva e departamentos, sendo algumas relatadas abai-
xo. 
 
A Elaboração, organização, informatização, seleção e distribuição das correspondências recebi-
das e expedidas (cartas, ofícios, memorandos, fax, atas, relatórios, declarações, editais, projetos, 
convênios, requerimentos, síntese de reuniões, convites, e-mails, resoluções, etc). 
 
Controle das correspondências recebidas, triagem e encaminhamentos aos setores competentes. 
Triagem e agendamento dos convites que chegam à diretoria e departamentos, através da secre-
taria geral. Respostas, reprodução e arquivamento das correspondências recebidas. Elaboração, 
digitação, informatização e arquivamento da documentação expedida. 
 
Recebimento, triagem e expedição de e-mails através das contas fetaep@fetaep.org.br, secreta-
ria@fetaep.org.br, presidência@fetaep.org.br e outras contas criadas eventualmente para algu-
ma ocasião necessária. 
 
Arquivamento da documentação, após circulação na entidade e respondidas as que necessitam.  
Assessoramento aos departamentos da entidade na elaboração de documentos, relatórios, proje-
tos, convênios, modelos diversos, etc. 
 
Organização de assembleias, reuniões de diretoria executiva (internas ou com outras institui-
ções), diretoria geral, plenárias, etc. Organização e elaboração de atas das assembleias gerais e 
reuniões da diretoria geral e executiva.  
 
No ano de 2012 a secretaria foi responsável pela parte burocrática para a participação da Fetaep 
ao 11º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. 
 
Participação na organização e execução dos cursos e encontros de funcionários de sindicatos que 
acontecem todo anos na Fetaep. 
 
Atendimento aos sindicatos que vêm na Fetaep, digitando documentos diversos, impressão e 
reprodução de cópias solicitadas pelos dirigentes sindicais. 
 
Todos/as da Fetaep, dentre diretores, assessores, funcionários e parceiros, cada qual na sua área, 
trabalharam e se empenharam para que as ações e atividades da Federação pudessem ser de-
senvolvidas da melhor maneira possível. 
 

 

 

 

mailto:fetaep@fetaep.org.br
mailto:secretaria@fetaep.org.br
mailto:secretaria@fetaep.org.br
mailto:presidência@fetaep.org.br
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A assessoria de comunicação tem como diretor responsável o presidente Sr. Ademir Mueller e 
durante o ano de 2012 contou com a assessoria da jornalista Renata Souza até o mês de julho, e 
da jornalista Aline Cambuy de julho a dezembro. 
 
É de responsabilidade do departamento de Comunicação a produção mensal do Jornal da Fetaep. 
Durante o ano foram produzidas 08 edições que noticiaram as principais atividades desenvolvi-
das pela Federação e sua diretoria. Em 2012, houve uma ampliação na divulgação do Jornal, pois 
muitos dos endereços da mala-direta foram atualizados. 
 
A assessoria de comunicação da Fetaep também dá o devido suporte aos demais departamentos 
da Federação no que diz respeito à produção de materiais gráficos – como folders e cartilhas – e 
à cobertura de eventos.  
 
Cabe também ao departamento, articular e pautar a entrevistas que vão para a Voz da Fetaep. 
Por meio do contato com o jornalista Alexandre Salvador, é feito o agendamento das entrevistas 
que são gravadas via telefone. Após editadas, as reportagens são postadas no site da Fetaep pelo 
departamento de informática. No ar desde o dia 18 de fevereiro de 2011, a “Voz da Fetaep” visa 
manter sua base atualizada, além de facilitar a interação entre os Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais com as rádios do interior do Estado.  
 
Outro instrumento de comunicação que está sob a responsabilidade do departamento de Comu-
nicação da Fetaep é o site da entidade www.fetaep.org.br. À Comunicação da Fetaep cabe atuali-
zar as seções de notícias e de imagens e encaminhar ao departamento de informática as notícias 
para a Voz da Fetaep. Vale mencionar também as redes sociais Facebook e Twitter. 
 
Em 2012, com o objetivo de conscientizar os dirigentes quanto à importância das ferramentas de 
comunicação disponíveis nos dias de hoje e propiciar uma reflexão sobre a comunica-

ção/imprensa sindical, a Fetaep realizou o primeiro 
Encontro de Comunicação, realizado nos dias 05 e 06 
de julho. Com o mote: Comunicação, ação que faz a 
diferença, o evento contou com um público formado 
por dirigentes e representantes de Sindicatos de Tra-
balhadores Rurais, além de secretários e assessores 
da própria Fetaep. Para o presidente da instituição, 
Ademir Mueller, que também atua como Secretário de 
Comunicação, o encontro propiciou uma reflexão so-
bre a comunicação e a imprensa sindical. Os partici-
pantes também puderam aprender técnicas de apro-
veitamento da voz e locução com profissionais da 
área. 
 

Em suma, por meio da assessoria de imprensa, a Fetaep tem levado uma série de informações 
referentes à entidade aos trabalhadores rurais e à sociedade como um todo – seja pelo site, pelo 
Jornal ou pelos releases encaminhados à mídia – que são produzidos para divulgar as ações in-
ternas da Federação, demonstrando, com isso, a importância do trabalho desempenhado pela 
entidade.  

http://www.fetaep.org.br/
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Os temas divulgados envolvem todas as políticas de atuação da Fetaep, sendo elas: Assalariados, 
Agrícola, Agrárias, Previdência, Habitação, Formação e Organização Sindical, Meio Ambiente, 
Mulheres, 3ª Idade e Juventude. Para a produção das matérias e das reportagens referentes aos 
departamentos citados, a jornalista da entidade acompanha as ações e os eventos das diretorias - 
efetuando também o registro fotográfico. 
 
Com relação aos equipamentos técnicos, a partir de 2012 o departamento passou a contar com 
um netbook visando facilitar a cobertura de eventos. Dessa forma, o registro dos acontecimentos 
externos passou a ser mais dinâmico, uma vez que tudo já anotado diretamente no computador, 
poupando tempo e ganhando agilidade durante a produção das matérias jornalísticas. Além do 
computador, a Fetaep também investiu em um modem de internet móvel visando facilitar a co-
municação. Outra importante aquisição realizada pela Fetaep foi a câmera de vídeo HD que pos-
sibilita o registro – por parte das secretarias – de suas ações. 
 
Em 2012 o departamento de Comunicação da Fetaep contou com a atuação de duas jornalistas. 
Em virtude da licença-maternidade da jornalista Renata Souza, a partir de julho de 2012 a Fetaep 
contratou outra profissional, Aline Cambuy, para dar seguimento aos trabalhos do departamen-
to.  

Algumas edições do Jornal da Fetaep 

            
Maio                   Outubro 

 
Suporte gráfico e revisão textual 
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O departamento de informática tem como diretor responsável o presidente da instituição Sr. 
Ademir Mueller e com o suporte e assistência técnica do Sr. Silvio Sales do Nascimento Júnior. 
 
A principal função deste departamento compreende a proteção dos dados, manutenção interna 
de rede, atualização e manutenção de hardware e software dos computadores. O ano de 2012 
encerrou-se com os seguintes equipamentos de informática ativos na sede desta instituição: 2 
servidores (dados e backup), 31 computadores em rede, 6 notebooks, 26 impressoras, 2 modems 
ADSL (banda larga da GVT e COPEL), 4 roteadores wireless (internet sem fio), 4 projetores de 
dados e 1 relógio de coleta de registros de pontos.  
 
Em 2012 realizaram-se inúmeros suportes, consultorias e assistências a todos os funcionários e 
assessores, sobre diversas ferramentas de softwares e hardware que a FETAEP mantém. 
 
Também foi tarefa deste setor a manutenção de registro de pontos de todos os funcionários da 
FETAEP, o que compreende: cadastro de novos funcionários e registro de biometria no relógio 
ponto, coleta e tratamento (justificativas e abonos) dos registros de pontos realizado mensal-
mente para fechamento de folha, informativos por e-mail, fotografar novos funcionários e con-
fecção de crachás. 
 
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 
 
A FETAEP possui na rede mundial de computadores os seguintes meios de comunicação que o 
departamento de informática é responsável pela manutenção e algumas atualizações: 
 

Site Oficial - www.fetaep.org.br Blog - www.fetaep.wordpress.org.br

 

 

FanPage no Facebook - www.facebook.com/fetagpr 

 

http://www.fetaep.org.br/
http://www.fetaep.wordpress.org.br/
http://www.fetaep.wordpress.org.br/
http://www.facebook.com/fetagpr
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Canal no YouTube - www.youtube.com/fetaep 

 

Perfil no Twitter - www.twitter.com/fetagpr 

 
 
E-MAIL  
 
O departamento também é responsável pela administração e suporte das contas de e-mail de 
todos os setores, secretarias, departamentos e sindicatos que pertence a FETAEP. Encerrou-se o 
ano de 2012 com um total de 261 caixas postais de e-mail que utilizam o domínio fetaep.org.br.  
 
SUPORTE E ASSISTÊNCIA AOS SINDICATOS  
 
São constantes os atendimentos aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais filiados e adimplentes 
à FETAEP. Para exemplificar e sanar dúvidas frequentes são elaborados tutoriais, manuais e ví-
deos-tutoriais. A comunicação geralmente é feita por telefone, mensagens instantâneas pela in-
ternet e com devida autorização realizadas conexões de acesso remoto nos computador dos Sin-
dicatos. 
 
PUBLICIDADE E DESIGN GRÁFICO  
 
Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o departamento 
foi responsável pela criação no computador de diversas artes gráficas: confecção de materiais de 
divulgação como cartazes, banners, folders, apresentações de slides entre outros; Segue abaixo 
ilustrações de alguns dos trabalhos realizados em 2012: 

 
Folder Previdência 

 
Folder Assalariado Rural 

 
Cartaz Juventude 

 
Banner Comunicação 

 
Banner Crédito Fundiário 

 
Folder Crédito Fundiário 

 
 

http://www.youtube.com/fetaep
http://www.twitter.com/fetagpr
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PALESTRAS 
Durante o ano de 2012 foram realizadas 7 palestras:  
 Orientação sobre preenchimento de Declaração de Aptidão ao PRONAF no Seminário 

de Qualificação em DAP realizada no dia 12 de abril. Através de vídeos e exposição do siste-
ma web de emissão de DAP foi possível explicar e exemplificar as emissões de todos os mo-
delos. 

 Ferramentas Virtuais de Comunicação no Encontro de Comunicação realizado no dia 05 
de julho. Utilizando exposição de slides foram demonstradas as ferramentas atualmente dis-
poníveis vitualmente. 

 3 palestras sobre Operação do Sistema Web de Arrecadação nos cursos de Capacitação 
de Funcionários de Sindicatos realizados nos dias 13 de julho, 10 e 31 de outubro. Durante 
as palestras foram exemplificados todos os cadastros do sistema. 

 2 palestras sobre Enquadramento Sindical nos cursos de Capacitação de Funcionários de 
Sindicatos realizados nos dias 10 e 31 de outubro. Foi possível explicar e exercitar o conceito 
de módulos fiscais e rurais. 

 
VÍDEO 
Edição e finalização das imagens e vídeos com depo-
imentos de beneficiários do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário, o vídeo foi exibido em diversos 
encontros sobre Crédito Fundiário e também dispo-
nibilizado no YouTube e site da FETAEP. 
 
 
BANCO DE DADOS DO ITR 
 
Em 2012 recebemos da CONTAG o Banco de Dados de todas as Declarações do Imposto Territo-
rial Rural - ITR do Paraná. O Setor de informática realizou todo o tratamento e conversão do 
banco de dados, e desta forma pode confeccionar uma apostila para cada município do Paraná 
com todos os dados dos ITRs. Cada apostila foi encaminhada pelo correio a todos os Sindicatos 
dos Trabalhadores Rurais do Paraná de acordo com a cidade e suas extensões de base e também 
foi disponibilizado na área restrita dos Sindicatos no site da FETAEP. Essas apostilas foram ela-
boradas e encaminhadas com a exclusiva intensão de auxiliar os Sindicatos nos cadastros de 
Contribuintes para o novo Sistema Web de Arrecadação.  
 
 
SUPORTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO 
 
Durante todo o processo de desenvolvimento do Sistema Web de Arrecadação ocorreram fre-
quentes solicitações para realização de testes que não eram realizados pelos desenvolvedores, 
todos os testes foram totalmente descritos e ilustrados para realizarem a correta correção. 
 
O Setor de informática elaborou um formulário que ficou disponível no site da FETAEP para rea-
lização de cadastros dos Empregadores Rurais, isso foi necessário pois o novo Sistema Web de 
Arrecadação não estava concluído e necessitávamos de começar um banco de dados com cadas-
tros mais completo dos empregadores. Para divulgar o cadastro enviamos uma carta a todos os 
empregadores rurais que tínhamos cadastrados e também enviamos e-mails a diversos Escritó-
rios de Contabilidade e Sindicatos Rurais. Finalizamos o período de cadastros com a importação 
para novo sistema de 2.705 empregadores rurais e 3.092 imóveis rurais que foram preenchidos 
através do formulário que o setor de informática desenvolveu. 
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O Diretor responsável pela Política de Formação e Organização Sindical, durante o ano de 2012 
foi o Sr. Mário Plefk, tendo como diretor adjunto o presidente, Sr. Ademir Mueller. Contou com a 
assessoria de Marileia Tonietto e Wanessa Franco, bem com na área de Eventos com a Sra. Paula 
Shirata. 
 

 

 

 

Dentre as atribuições da Organização Sindical destacam-se: a) orientar os sindicatos quanto aos 
documentos necessários para sua regularização e atualização como entidade de classe no Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE), através da Superintendência Regional do Trabalho, em Curi-
tiba; b) orientar acerca das eleições sindicais, acompanhando os processos eleitorais para que 
sejam feitos na data correta, com transparência e em conformidade com os Estatutos Sociais de 
cada STR; c) confeccionar as carteirinhas de identidade sindical dos dirigentes; d) orientar os 
dirigentes acerca da gestão sindical que inclui práticas contábeis transparentes e a regularidade 
nos direitos sociais dos empregados dos sindicatos. 
 
A Organização Sindical faz o acompanhamento de todos os processos encaminhados ao MTE no 
que se refere à atualização de dados cadastrais, tais como solicitação de registro sindical, altera-
ção estatutária, incorporação de extensão de base, enfim, qualquer atualização feita junto ao 
CNES (Cadastro Nacional de Entidades Sindicais). Os STRs são orientados acerca do funciona-
mento e dos trâmites internos do MTE no que se refere às organizações sindicais, encaminhando 
modelos dos documentos necessários, utilizando o método passo a passo, de forma a auxiliar os 
sindicatos em cada etapa, objetivando a correta elaboração da documentação. O objetivo é evitar 
ao máximo que os processos apresentem algum tipo de erro ou falta de documentos. Para tanto, 
regularmente orienta os STRs quanto às atualizações e exigências legais exigidas pelo MTE. Nes-
se sentido, destaca-se a participação da Secretaria em evento de capacitação intitulado Oficina 
Nacional de Capacitação para acesso ao CNES, nos dias 15 e 16 de maio, na CONTAG, em Brasília, 
cujo objetivo era refletir sobre a conjuntura do sindicalismo brasileiro considerando os atuais 
desafios (decisões judiciais e atos do MTE) e suas prováveis tendências e capacitar os funcioná-
rios(as) responsáveis pelo registro Sindical nas Federações, com base na Portaria 186/2008.  
 
Ressalta-se que a estratégia de ação da Secretaria supera a simples prestação de orientações de 
cunho burocrático, pois busca promover junto aos STRs filiados a luta pela identidade de classe, 
pela transparência nas eleições sindicais, pela renovação das práticas sindicais dos dirigentes e a 
ética sindical, como forma de fortalecimento da categoria trabalhadora rural na base e na socie-
dade.  
 
Outra prática exercida é o acompanhamento diário das publicações do Diário Oficial da União, 
seção 1 e seção 3, com a finalidade de verificar iniciativas de criação de entidades sindicais para-
lelas na mesma base de representação do sistema CONTAG.  Em circunstâncias em que algum 
STR seja objeto de tal ação, sindicato e FETAEP, em conjunto, acionam o Poder Judiciário medi-
ante Ação Liminar Inominada, buscando impedir a realização de assembleia convocada, por ve-
zes concedida e outras não. Como uma segunda ação, articula-se a mobilização da base para, no 
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dia convocado, trabalhadores e trabalhadoras votarem contra a fundação ou ratificação de fun-
dação e outros atos dessa nova entidade, sempre com o objetivo de manter e defender a unicida-
de sindical, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988. 
 

 

 

 

 

1. Convênio FETAEP/SENAR 2012 
 
No ano de 2012 a FETAEP renovou o termo de cooperação técnica com o SENAR com vistas a 
transferir recursos financeiros de forma a implementar ações de qualificação e de promoção so-
cial. O montante de recursos disponibilizado ao longo do ano foi de R$1.400.000,00 (um milhão e 
quatrocentos mil reais). 
 
As ações desenvolvidas a partir do convênio buscaram atender a todas as áreas de atuação do 
movimento sindical paranaense, mediante a realização de atividades de promoção social desen-
volvidas em encontros, oficinas, seminários e palestras, em todos os níveis de atuação do MSTTR 
(municipal, regional e estadual).  
 
O universo de pessoas contempladas chegou a aproximadamente 33 mil, envolvendo trabalhado-
res assalariados e assalariadas rurais, agricultores e agricultoras familiares, com ênfase para a 
participação de mulheres e de jovens. 
 
Quadro 1 – Número de participantes e de eventos realizados pelo MSTTR do Paraná pelo 
convênio SENAR/FETAEP 
 

Responsável Nº Eventos Nº de Participantes 
FETAEP 73 11.730 
Regiões sindicais 165 21.846 
Total 238 33.576* 

* inclui repetições 
 
 
2. Formação Sindical 
 
Sempre pautada nas diretrizes do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (PADRSS), a Secretaria de Formação e Organização Sindical desenvolveu ações sistema-
tizadas e continuadas, com o propósito de promover formação de forma a qualificar as lideran-
ças sindicais para intervir nos diversos espaços decisórios que requerem sua participação. Outro 
elemento balizador das ações formativas é a Política Nacional de Formação (PNF), a partir da 
qual é traçado o projeto político pedagógico da ENFOC (Escola Nacional de Formação da CON-
TAG). 
 
A Escola tem por missão promover reflexões críticas acerca da ação sindical e aprofundar os 
elementos necessários a uma prática transformadora da realidade da categoria trabalhadora 
rural. Os espaços de formação da ENFOC propiciam a troca de saberes e de práticas, e principal-
mente a reflexão acerca das práticas sindicais, com vistas a obter respostas às questões do dia a 
dia dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 
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    ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
     ESPAÇO       ITINERÁRIO  
 
 Nacional        2 módulos de 12 dias 
Regional       3 módulos de 07 dias 
Estadual       3 módulos de 05 dias 
   
MUNICÍPIO/COMUNIDADE          Grupos de Estudos Sindicais (GES)  

 
 

 
No ano de 2012 foi realizado o III itinerário es-
tadual da ENFOC, envolvendo 30 educandos e 
educandas, grupo composto por dirigentes sin-
dicais, lideranças da juventude e de mulheres de 
várias regiões do Paraná.   
 
Na foto ao lado a turma de formandos do III iti-
nerário estadual da ENFOC, cuja solenidade 
aconteceu em 26 de outubro de 2012. 
 
A carga horária foi de 120 horas, trabalhadas em 

três eixos temáticos desenvolvidos em três módulos de cinco dias de duração cada, nas seguintes 
datas: 
 
 

Módulo Eixo Temático Data 
I Estado, sociedade e ideologia 28 de maio a 01 de junho 
II História, concepção, estrutura e prática sindical 23 a 27 de julho 
III Desenvolvimento rural sustentável e solidário 22 a 26 de outubro 

 
 

 

Outras contribuições da área de Formação 

 

No ano de 2012, além das atribuições pertinentes à área de Formação propriamente dita, coube tam-

bém à assessoria de Formação a responsabilidade de contribuir na redação das propostas do MSTTR 

do Paraná ao documento base do XI Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(CNTTR), que seria realizado no ano seguinte. Ciente da importância dos conteúdos do documento, a 

FETAEP organizou plenárias em todas as regiões do estado, com a finalidade de ouvir sua base acerca 

dos temas constantes do documento, os quais têm direta repercussão no dia a dia da categoria trabalha-

dora rural. 

Houve, ainda, contribuições na elaboração de documentos, como a pauta do Grito da Terra Paraná, na 

organização do Encontro de Advogados, realizado nos dias 18 e 19 de outubro, além do apoio na con-

fecção de materiais didáticos relativos a outras políticas de atuação do movimento sindical, como tam-

bém folders e panfletos institucionais. 
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A assessoria de eventos está diretamente vinculada à área de formação, sendo responsável pela logísti-

ca necessária para a realização de encontros, oficinas, cursos e seminários desenvolvidos pela FE-

TAEP.  

 

É atribuição do departamento a realização de tomadas de preço e de orçamentos para realização de 

eventos no âmbito do convênio SENAR/FETAEP, tais como: confecção de material de formação, de 

material didático e de divulgação, locação de equipamentos, locais e transporte. E, após análise da di-

retoria da FETAEP, posterior contratação. Cabe, também, ao departamento, quando solicitado pela 

diretoria ou por quaisquer das secretarias da FETAEP, a criação de lay out de camisetas, banners, fai-

xas, cartazes, etc. 

 

Realiza também cerimoniais, festas de confraternização de funcionários, criação e ambientação nas 

festividades comemorativas, tais como festa junina, natal, dia da mulher, dia das mães, dia dos pais, 

etc. Também está a cargo do departamento a elaboração e o envio de cartões de aniversário e de natal 

para parceiros, dirigentes, funcionários e autoridades. 

 

A assessoria de eventos executou oficinas de arte-educação nos cursos de formação durante o ano, no 

GES Mulheres, nos encontros de juventude rural e na ENCOC. Dentre elas destacam-se as Oficinas de 

Leitura; Identidade Cultural dos Povos do Campo, através da música, e Construção da Identidade. Ela-

bora, ainda, místicas e noites culturais relacionados aos temas tratados nas atividades formativas. 

 

O departamento contribui e participa na elaboração didático-pedagógico dos cursos de formação e 

presta consultoria nas atividades culturais das demais secretarias da FETAEP quando solicitado, além 

de elaborar roteiros de excursões culturais, a exemplo dos realizados pela ENFOC e terceira idade. 

  

 

 

 

 

 

 

A Previdência Social no ano de 2012 contou como Diretora da Pasta a Sra. Marucha S. Vettorazzi, 
tendo como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller, bem como com a Assessoria Jurídica do Dr. 
Antônio Miozzo, e com os Funcionários Milton Preseziniuk e Sonia A. S. Zonatto.  
 
Durante o período foram feitas inúmeras visitas a Sindicatos buscando esclarecer e conscientizar 
da necessidade de aderirem ao CNIS Rural para o beneficiamento dos trabalhadores Rurais den-
tro do contexto nacional. 
 
Também a Diretora da Secretaria se fez presente inúmeras vezes nas gerências executivas da 
previdência Social em Curitiba, como Conselheira representante da Fetaep. 
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A Fetaep Promoveu o Encontro de Advo-
gados, no qual contou com a presença de 
100 pessoas, dentre elas a diretoria exe-
cutiva da Fetaep, assessores jurídicos dos 
sindicatos de trabalhadores rurais do 
estado, coordenadores e delegados das 
regionais e também com a presença do 
presidente da Contag, Sr. Alberto Ercílio 
Brock e do assessor Jurídico Dr. Evandro 
José Morello. Pudemos contar ainda com 
a ilustre presença do Desembargador 
Federal do TRT 9ª /PR, Dr. Luiz Eduardo 
Günther e do Juiz Federal do TRT 4ª Re-
gião Dr. José Antônio Savaris. 

 
O Objetivo desse seminário foi discutir a formalização das relações de trabalho no campo, deba-
ter sobre garantias e formas de acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios previdenciários e 
analisar o enquadramento sindical do trabalhador/a rural em regime de economia familiar e o 
novo conceito de segurado especial na Lei 11.718/08. 
 
No Setor da Junta de Recurso foram verificados inúmeros processos bem como encaminhamento 
destes aos Sindicatos que solicitaram. 
 
Atendimento aos trabalhadores que necessitaram foi feito via telefone e e-mail, como direitos de 
benefícios, esclarecimento de duvidas referente aos benefícios previdenciários fornecimento de 
formulários especiais para obtenção de declaração de exercício de atividades rurais fornecidas 
por autoridades e orientação sobre credenciamentos dos sindicatos para realizar o cadastramen-
to dos segurados especiais. 
 

 

 

 
A Secretaria de políticas Sociais, na pasta de Saúde, contou com a Sra. Marucha S. Vettorazzi, ten-
do como funcionária a Sra. Sonia A. S. Zonatto.  Durante o ano participamos de inúmeras reuni-
ões do conselho de saúde, também fizemos parte da Mesa Diretora do Conselho Estadual, sendo 
reconduzida para mais um ano representando a Fetaep dentro do Conselho e buscando visar as 
Políticas Públicas, para que cheguem até nossas bases trabalhadoras rurais e o objetivo é buscar 
melhorias tanto na área preventiva como na curativa, sempre buscando igualdade entre o campo 
e a cidade.  
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Quanto à Erradicação do Trabalho Infantil, também faz parte da pasta em que a Sra. Maria Maru-
cha é responsável, sendo que durante o ano de 2012 continuamos a fazer parte do conselho e  
representando à FETAEP no Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil – FETI. 
 
Participamos de reuniões mensalmente, onde são 
divulgados trabalhos realizados pelo FETI, que 
tem por objetivo o monitoramento do plano naci-
onal de prevenção e erradicação do trabalho In-
fantil, e proteção ao trabalhador adolescente. 
 
Analisar e redefinir as atividades perigosa e insa-
lubre para as crianças, orientar sobre as piores 
formas do trabalho infantil, assim o FETI promove 
seminários e passeatas para mobilizar, sensibili-
zar e informar aos conselheiros no combate ao 
trabalho infantil. 
 
Sendo assim levamos também reivindicações de 
melhorias relacionadas ao meio rural como mais 
escolas, meios de transporte, creches  para que 
nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais possam ter melhores  condições de manter seus 
filhos nas escolas e assim poder diminuir o trabalho Infantil. 
 

 

 
Na pasta de Educação do Campo, durante o ano de 2012, teve como diretora responsável a Sra. 
Mercedes Panassol Demore. 

 
A Articulação Paranaense por uma Educação do 
Campo, da qual a FETAEP faz parte, realizou Confe-
rências Regionais de Educação do Campo, contan-
do com o apoio da Federação na participação e or-
ganização de tais Conferências.  
 
Aconteceu também o II Fórum Mundial de Educa-
ção do Campo em Florianópolis e o Seminário Na-
cional de Educação do Campo, realizado na Contag. 
A Fetaep também organizou Seminários Regionais 
de Educação do Campo. 
 

Buscando melhorar o conhecimento dos jovens sobre a educação do campo e o movimento sin-
dical, a FETAEP promoveu um encontro com alunos da casa familiar rural de Altônia, onde apre-
sentou aos alunos as políticas de atuação e estrutura da entidade. Também levou os estudantes 
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para conhecer o Palácio Iguaçu e o Museu Oscar 
Niemeyer. As atividades foram encerradas com 
uma visita técnica ao Centro Paranaense de Refe-
rencia em Agroecologia – CPRA, onde os alunos 
receberam orientações sobre os cursos oferecidos 
pelo centro e puderam ver e aprender um pouco 
das experiências realizadas no local e quem sabe 
até colocar algumas coisas em prática na CFR e em 
suas propriedades. 
 

 

 

 

Em 2012 as atividades da secretaria continuaram voltadas ao debate e divulgação do Estatuto do 
Idoso e Fundo Nacional do Idosos, alertando sobre as armadilhas das financeiras com relação ao 

crédito consignado, bem como transmitindo informações 
sobre  os cuidados e a saúde da pessoa idosa. 
 
Durante ano aconteceram outros eventos como a 1ª Plená-
ria Nacional da Terceira idade, 08 Encontros Regionais, 01 
Encontro Estadual, 01 Encontro na Região Sul em Santa 
Catarina, Reuniões do Coletivo Estadual do Idoso e também 
Reuniões do Conselho Estadual do Idoso. 
 

 
 

 

 

 A Habitação Rural no ano de 2012 contou com o Sr. Aristeu Elias Ribeiro como diretor respon-
sável, com o Sr. José Carlos Castilho, Sr. Ademir Mueller e Sr. Jairo Correa de Almeida como dire-
tores adjuntos e com a funcionária Luciana Polizeli. 
 
No final de 2011 e início de 2012 houve a contratação de 237 unidades habitacionais, pela Caixa 
Econômica Federal, distribuídas em 32 Municípios, sendo a FETAEP a entidade organizadora em 
parceria com os sindicatos filiados. 
 
Foi um ano de muito trabalho para atender documentalmente as alterações da normativa vigente 
do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR e cumprir os prazos de execução das obras. 
Problemas com chuva em demasia, falta de pedreiros, demora na entrega do material de cons-
trução e ainda, problemas com a equipe técnica que atendia a FETAEP ocasionaram atrasos sig-
nificativos, o que acarretou na prorrogação do prazo final, de junho/julho para final de dezembro 
de 2012. 
 
Neste período foram realizadas varias reuniões com a Caixa Econômica Federal (em suas gerên-
cias) para negociar prazos e resolver pendências documentais. Além disso, houve todo um traba-
lho de acompanhamento das obras e do desenvolvimento do trabalho social, com visitas em loco 
e reuniões com os sindicatos e seus respectivos beneficiários. 
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O departamento, em 2012, se empenhou ao máximo para atender a demanda de sindicatos inte-
ressados em participar do processo, orientar procedimentos previstos normativamente e escla-
recer dúvidas via ofícios, e-mail e telefonemas, bem como buscou resolver impasses gerados en-
tre os envolvidos durante a execução das 237 unidades contratadas. 

  

  
 
Em relação ao convênio firmado com o Governo do Estado, via COHAPAR, para subsidiar um re-
curso complementar destinado à mão de obra, várias reuniões institucionais aconteceram du-
rante o ano para negociar, resolver pendências, encaminhar a documentação solicitada a acertar 
os encaminhamentos futuros. Até dezembro de 2012 não houve liberação por parte da COHA-
PAR de nenhuma parcela do subsídio, descumprindo o plano de trabalho aprovado e respaldado 
pelo convênio. 

 
No mês de junho iniciaram as intenções de firmar uma 
parceria com o Banco do Brasil, uma vez que também 
foi inserido no processo, atuando como agente finan-
ceiro do PNHR. Em 24 de agosto este convênio entre 
FETAEP e Banco do Brasil foi assinado, no qual houve o 
comprometimento de contratar em torno de 250 uni-
dades. 
 
Em outubro foi firmado um Termo de Cooperação e 
Parceria com a QICOMEX, que atenderá, tecnicamente 
(no que diz respeito a organização da documentação 

dos empreendimentos, elaboração de projetos padrão de engenharia e social, acompanhamento 
de todo processo construtivo e envio da documentação técnica ao agente financeiro), a FETAEP 
no encaminhamento de processos habitacionais de 9 Municípios. Além disso, a equipe técnica de 
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engenharia assumiu o acompanhamento e conclusão as obras do empreendimento de Honório 
Serpa. 
 
No final de outubro e inicio de novembro, aconteceram reuniões nos Municípios para esclarecer 
sobre os procedimentos, enquadramentos do programa e determinar um prazo para o sindicato 
enviar a documentação dos beneficiários a QICOMEX. 
 
Em relação à Cooperativa Habitacional Rural do Paraná – COOHARP, embora esteja legalmente 
formalizada, em 2012 não foi possível entrar em operação, uma vez que os atrasos das obras 
contratadas via FETAEP condicionaram sua liberação como entidade organizadora junto a Caixa 
Econômica Federal. Com o Banco do Brasil houve um acerto, de que a remessa inicial de contra-
tação se daria com a FETAEP em respeito a boa parceria existente em outras áreas de atuação. 
 

 

 

 

 
A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais é constituída como diretor titular, o Sr. Jairo 
Correa de Almeida e como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. Conta ainda com a assessoria 
jurídica dos Drs. Carlos Buck, João Batista de Toledo e Leonaldo Silva e Assessor de Políticas Sa-
lariais, Sr. Clodoaldo Gazola. 
 
O Ano de 2012 apresentou grandes avanços para os assalariados e assalariadas rurais do Paraná. 
Através de ações pontuais desenvolvidas tanto pela Federação quanto pelos Sindicatos filiados, 
obtivemos resultados significativos. Já no inicio do ano, a Secretaria de Assalariados percorreu as 
10 regionais sindicais do Estado. Em cada uma delas, apresentou estudo apontando como andam 
as Negociações Coletivas de Trabalho, tanto as Convenções quanto os Acordos Coletivos específi-
cas da regional. Essa ação foi resultado de encaminhamento deliberado no Coletivo de Assalaria-
do realizado no ano de 2011. 

 
 
Fruto de antiga reivindicação do Movimento 
Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais, tanto do Paraná quanto de outros 
estados, foi realizada em Brasília a Mobili-
zação Nacional dos Assalariados e Assalari-
adas Rurais. Esta mobilização reuniu certa 
de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras ru-
rais assalariados. A Fetaep foi representada 
por 85 trabalhadores e trabalhadoras. Um 
dos principais objetivos da Mobilização foi 
pautar o governo federal com uma agenda 
específica para as lutas dos assalariados.  
 
 

Nos dias 20 e 21 de agosto, foi realizado um Seminário Estadual para discussão e encaminha-
mentos com relação aos trabalhadores rurais do setor da madeira. Este seminário tinha por obje-
tivo discutir estratégias de combate à informalidade e discutir estratégias de negociação no se-
tor, dentre outras. Foi apresentado o levantamento dos Acordos Coletivos de Trabalho existentes 
nesta atividade e ainda foi elaborada uma pauta unificada de negociação. A Silvicultura esta em 
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plena expansão no Estado e a Fetaep tem desenvolvido estratégias para melhor capacitar os Di-
rigentes Sindicais que possuem trabalhadores e trabalhadoras rurais nesta atividade. 
 

 
Em outubro foi reunido o Coletivo de Assalaria-
dos e Assalariadas Rurais que discutiu e aprovou 
a Pauta de Reivindicação unificada da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2013/2014, aprovou a pau-
ta de reivindicação do setor canavieiro 
2013/2014, que deverá ser utilizada nas negocia-
ções com as empresas. Também foi apresentada 
para discussão a Pauta de Reivindicação unifica-
da do Acordo Coletivo de Trabalho do setor ma-
deireiro 2013/2014, que após os devidos escla-
recimentos foi aprovada pelo Coletivo. 
 

Uma das grandes conquistas do ano foi a manutenção do Piso Salarial Regional no Estado do Pa-
raná. Tema de grande repercussão na vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Estado 
foi resultado de intensos e calorosos debates dentro do Conselho Estadual do Trabalho, o qual, a 
Fetaep se faz representada através do Sr. Jairo. Mesmo com ganho abaixo do esperado, 10,50%, a 
classe trabalhadora saiu-se vitoriosa na negociação de inclusão de artigo garantindo uma política 
de valorização para o ano de 2013. Esta negociação garante a recuperação do ganho real do Piso 
Regional em relação ao Salário Mínimo Federal. 
 
Durante o Coletivo de Assalariados foi apresentado um estudo das Convenções Coletivas de Tra-
balho firmadas pelos STTR´s. No ano, 100 Sindicatos firmaram Convenção Coletiva de Trabalho. 
O maior Piso Salarial convencionado foi de R$ 829,08, firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de São Jorge do Patrocínio. O Piso Salarial médio dessas Convenções foi de R$ 736,92. Es-
se valor representa um ganho de 18,48% em relação ao Salário Mínimo Federal. Também mos-
trou que 26% dos STTR´s firmaram Convenção Coletiva de Trabalho com Piso Salarial igual ou 
superior ao Piso Salarial Regional do Estado do Paraná. 
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Também continuamos discutido o combate à informalidade na cultura da mandioca, que abran-
ge, principalmente, a região noroeste do Estado. Dentro dessa discussão, a Fetaep foi convidada a 
participar de uma reunião na sede do Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, 
no município de Paranavaí, onde estavam presentes, além dos representantes das indústrias, 
também o presidente da ABAM – Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca e 
dirigentes sindicais dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da região. Ainda com relação a cultu-
ra de mandioca, nos reunimos diversas vezes com o Procurador do Trabalho, Dr. Fábio Aurélio 
da Silva Alcure, da Procuradoria do Trabalho no Município de Maringá, que vem desempenhando 
um papel fundamental no sentido de coibir a contratação de trabalhadores rurais sem a devida 
formalização e na busca de alternativas para efetivar a formalização dos trabalhadores. 
 

Dentre muitas atividades desempenhadas pela 
Secretaria de Assalariados, destacamos: partici-
pação no Pacto de Erradicação do Trabalho 
Análogo a Escravo de iniciativa da PRT 9ª Regi-
ão, que atualmente o MTE esta tendo uma atua-
ção mais efetiva; Grupo Executivo de Trabalho 
do Setor Sucroalcooleiro no Estado do Paraná, 
que discute os impactos da mecanização no se-
tor, promovida pela Secretaria de Estado do 
Trabalho, Emprego e Economia Solidária do 
Estado do Paraná; participação na Comissão de 
Colaboração com a Inspeção do Trabalho – CCIT 
e da Câmara Técnica dos Setores de Plantio, Extração e Transformação da Madeira, junto a Supe-
rintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná; audiência com o Superintendente Re-
gional do Ministério do Trabalho e Emprego no Paraná, Sr. Neivo Beraldin; participação efetiva 
no Grito da Terra Paraná 2012. Participação no Encontro Estadual de Finanças, no Encontro Es-
tadual de Funcionários, no Encontro de Advogados e na Oficina Estadual da Enfoc. Ainda, a as-
sessoria realiza analises em homologação e rescisões de contrato de trabalho; análises e parece-
res sobre propostas de Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, quando solicitados pelos 
sindicatos filiados; acompanhamento dos processos de Dissídio Coletivo em tramitação; partici-
pação nas reuniões do Coletivo Nacional de Assalariados da Contag; participação de reuniões 
para tratar de negociações Coletivas de Trabalho; Assembleia realizada em fevereiro para tratar 
da Convenção Coletiva de Trabalho na área da FETAEP; envio de correspondências; cópias de 
legislação, apostilas e cartilhas trabalhistas aos STTR´s filiados para orientação e outras ativida-
des relacionadas ao assalariamento rural.  
 
 

 

 

 
O departamento de política agrícola contou no ano de 2012 com o diretor titular Sr. José Carlos 
Castilho e como diretor adjunto o Sr. Aristeu Elias Ribeiro. Contou ainda com o Assessor Estadual 
Marcos Luiz Maciel Souza, e a funcionária Angela Maria Fachinetti do Carmo. 
 
Esta secretaria coordena um conjunto de ações voltadas para o debate com o objetivo de propor 
a elaboração de políticas públicas que beneficiem a população rural, em especial a agricultura 
familiar. Neste sentido, no início do ano organizamos juntamente com a regional sindical 02 a 
visita de Dirigentes Sindicais e Agricultores ao Show Rural, evento que se realiza em Cascavel, 
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que tem o objetivo de adquirir conhecimento e experiências para ser aplicadas em suas proprie-
dades.  

 
 A Fetaep trabalha em todos os sentidos as questões de 
Desenvolvimento Territorial, política discutida e apro-
vada pelos trabalhadores/as rurais em Congresso, e en-
tendemos que é a melhor maneira dos Agricultores Fa-
miliares terem acesso às várias Políticas Públicas que 
asseguram um aumento de renda e melhoria da qualida-
de de vida.  
 
Biodiesel - a Fetaep vem desenvolvendo diversos traba-

lhos nessa área no sentido de orientação, diante do fato de algumas Empresas estarem instaladas 
no Estado e outras que vem de fora, a Fetaep assinou diversos Contratos com Empresas para 
fornecimento de soja e outros produtos pelos agricultores familiares. 
 
Retomamos o trabalho com a produção leiteira do Estado, onde a Fetaep tem uma vaga no Con-
selho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Paraná – CONSELEITE–Paraná, sen-
do o titular para essa vaga o Diretor José Carlos Castilho. 
 
PAA/PNAE – Foram realizados 10 Seminários Regionais sobre PAA e PNAE com o objetivo de 
esclarecer dirigentes sindicais e parceiros sobre os programas. O resultado já pode ser observa-
do através do aumento do número de associações e cooperativas da agricultura familiar que par-
ticiparam da chamada pública para o PNAE estadual. De 46 em 2011 para 95 em 2012. 
 
Na questão do tabaco, participamos em todas as discussões, retomamos a questão e começamos 
um trabalho a nível de regionais produtoras. 
 
Sentimos que ainda é preciso que os Dirigentes Sindicais dos Municípios fumageiros procurem 
se aproximar mais dos produtores, a fim de conhecer mais a realidade que os produtores enfren-
tam no dia a dia com a produção de fumo. 
 
Crédito Rural – no lançamento do Plano Safra 2012-2013 foram realizados 12 Seminários Regio-
nais a fim de orientar os Dirigentes Sindicais e produtores sobre as novas regras. 
A cartilha de orientação do PRONAF foi lançada com atraso pois as regras do Plano Safra sofriam 
alterações a cada semana. Assim mesmo, quando foi lançada, foi utilizada não apenas pelos 
STR’s, mas também por várias entidades parceiras. 
 
PROAGRO – Fazemos um trabalho constante a fim de esclarecer os agricultores devido a baixa 
adesão de agricultores ao Proagro. A Fetaep continua distribuindo a cartilha de esclarecimento e 
orientações sobre o PROAGRO, para agricultores de todo o estado.  
 
DAPs - o Departamento tem tentado solucionar todos os problemas relacionados com a Declara-
ção de Aptidão. As dificuldades e problemas que conseguimos solucionar aqui foram prontamen-
te encaminhados e atendidos pela Contag e MDA. 
 
Continuamos trabalhando a manutenção junto ao Governo do Estado do Fundo de Aval, Progra-
ma que garante aos agricultores familiares que não possuem garantias reais solicitadas pelas 
Instituições Financeiras serem avalizados pelo próprio Estado. 
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A participação dos Assessores Regionais do Convê-
nio EMATER/FETAEP deve ser destacada pelo as-
pecto educativo, tanto na assessoria aos dirigentes 
sindicais, quanto na orientação aos agricultores 
familiares nas Políticas de Ação dos departamentos 
da Fetaep. 
 
Além do exposto sinteticamente, o Departamento 
de Política Agrícola da Fetaep participou de inúme-
ras reuniões onde se discutiu Políticas Públicas 
para Agricultura Familiar, nos âmbitos Municipal, 
Estadual e Federal. 
 
 

 

 

O departamento de Meio Ambiente contou no ano de 2012 com o diretor titular Sr. Mário Plefk e 
como diretor adjunto o Sr. Aristeu Elias Ribeiro, bem como com a assessoria do Sr. Paulo de Ma-
cedo.  
 
No ano de 2012 a Secretaria de Meio Ambiente da FETAEP participou das reuniões ordinárias do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA), sempre levando a posição do MSTTR sobre os vá-
rios assuntos em que a temática ambiental se relacionava com a agricultura familiar. Um exem-
plo é a discussão da situação dos agricultores familiares em áreas de preservação ambiental 
(APA). 
 
Durante todo o ano acompanhamos a discussão a respeito do Código Florestal sempre com a 
preocupação do impacto das mudanças na agricultura familiar. No final do ano o novo Código 
Florestal foi, finalmente, votado no Congresso, mas ainda existem muitos artigos que precisam 
passar por regulamentação através de Lei Complementar, o que nos deixa na expectativa de que 
estas regulamentações estejam de acordo com as propostas do MSTTR. 
 
Ainda com relação ao Código Florestal, alguns artigos transferem responsabilidades da união 
para estados e municípios, o que nos demanda para participar da discussão no estado do Paraná 
sobre as legislações estaduais que vão tratar destes assuntos para que a agricultura familiar seja 
respeitada. Da mesma forma, quando as discussões acontecerem no âmbito municipal, estare-
mos à disposição dos STR’s para qualificar a discussão, sempre levando a visão do MSTTR. 
 

 

 

 

O departamento de Política Agrária da Fetaep compreende o Programa Nacional de Crédito Fun-
diário- PNCF, Banco da Terra e as ações de Reforma Agrária e Regularização Fundiária. 
 
O diretor responsável por este departamento é o Sr. Marcos Junior Brambilla que conta com a 
assessoria da Ana Paula Conter Lara, Matheus Pereira Ramos e José Luiz Kliemczak. 
 
No ano de 2012 foi lançada a cartilha do PNCF que teve como objetivo levar informação do Pro-
grama para dirigentes sindicais, técnicos, parceiros e agricultores interessados. 
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O novo fluxo proposto pela Fetaep para o PNCF já teve resultados alcançados, com a diminuição 
do tempo de contratação das propostas. O tempo médio de contratação antes do fluxo era de 477 
dias e depois do fluxo teve um decréscimo de tempo, levando agora em média 192 dias. Com este 
novo modelo os sindicatos estão acompanhando todas as propostas desenvolvidas pelos tecni-
cos. 

 
Passou também pela análise da Fetaep 110 propostas 
de Pronaf A, em torno de 18 propostas de assunção de 
dívidas e também a análise e recomendação de em-
presas prestadoras de ATER. 
 
Para qualificar melhor os técnicos credenciados foi 
realizada uma Atualização sobre o Programa, um 
treinamento para técnicos novos e também um trei-
namento para os assessores regionais da Fetaep com 
o intuito destes auxiliarem o STR e técnicos na elabo-
ração das propostas. 
 

Com o objetivo de regularizar os proponentes que não estavam em dia com as prestações do 
Banco da Terra e PNCF e/ou irregular no lote, a Fetaep realizou uma rodada de reuniões em to-
das as regionais sindicais para levar a informação a todos os beneficiários de como proceder pa-
ra regular sua situação perante o programa. 
 
Também foi confeccionado um folder de orientação das resoluções sobre a renegociação das dí-
vidas do Programa para ser distribuídos para os STR e nas reuniões realizadas. 
 
Para divulgar os projetos exitosos do PNCF foi realizado um vídeo da Fetaep dos projetos que 
tiveram o apoio do STR e Fetaep e Parceiros locais como Emater PM, e CMDR. 
 
Foram realizadas também eventos de divulgação do Programa, conforme a demanda dos STRs. 
 
Participamos do evento do POA, do Coletivo de Agrária da Contag e o Seminário Nacional do 
PNCF. 
 
Foi participado de todas as reuniões da Câmara Técnica do PNCF que são realizadas quinzenal-
mente para análise de propostas, bem como também para propor mudanças e sugestões para o 
Programa. 
 
Os credenciamentos e monitoramentos dos téc-
nicos continuaram a serem desenvolvidos, bem 
como a análise e encaminhamento das propos-
tas no sistema SIG/CF. 
 
O final do ano de 2012 foi marcado com mudan-
ças significativas no Programa, fruto dos esfor-
ços do Movimento Sindical, sendo estas mudan-
ças: a redução dos juros, maior rebate nas par-
celas e uma linha específica para o jovem adqui-
rir área. 
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Diante deste cenário fechamos o ano de 2012 com 298 contratações, sendo que destas 193 pro-
postas tiveram o apoio do STR e Fetaep. 
 
Com relação à reforma Agrária foram realizadas várias audiências no INCRA para acompanhar os 
processos apoiados pelos STRs, como também várias reuniões com o Assessor Especial para as-
suntos fundiários do Governo do Estado Sr. Hamilton Serighelli, visando o encaminhamento dos 
processos nas áreas que estão sendo pleiteadas. 

 

CONDIÇÕES ANTES DA RESOLUÇÃO NOVAS CONDIÇÕES 

Juros de 2% a 5% 

Juros de 0,5% a 2% sendo:  
·    Pobreza rural (CAD-Único) - 0,5% 
·    Juventude (de 18 a 29 anos) - 1,0% 
·    Demais beneficiários - 2,0% 

Prazo de pagamento de 17 a 20 anos Prazo de pagamento de 20 anos 

Rebate regionalizado para pagamentos em dia 
sendo: Semiárido – 40%; Nordeste – 30% e 
demais regiões – 18%;  
·   Teto limite para o rebate R$ 1.300,00 

Rebate regionalizado para pagamentos em dia 
sendo: Semiárido – 40%; Nordeste – 30% e um 
aumento para 20% nas demais regiões – 20%;  
·   Aumento no teto limite para R$ 3000,00  

Ater por dois anos  Ater por cinco anos com parcelas anuais de R$ 
1.500,00 por beneficiário 

 
 

 

 

 

 
  

O diretor responsável pelo departamento de juventude é o Sr. Marcos  Junior Brambilla que con-
ta com a assessoria da Ana Paula Conter Lara. 
 
O ano de 2012 foi marcado pelo Encontro Estadual 
da Juventude Rural, realizado em Pontal do Para-
ná, que teve a participação de 300 jovens para 
debater sobre SUCESSÃO RURAL e como temas 
centrais a educação do campo, acesso a terra, tra-
balho e renda. Destes trabalhos foi elaborada a 
Carta da Juventude Rural de Pontal do Paraná com 
as principais reivindicações para serem pautadas 
junto aos governos nos próximos anos.  

 
A fetaep continuou com a coordenação do diretor Sr. Marcos Junior Brambilla na Câmara Setorial 
da Juventude Rural e como representante jovem titular do Conselho Estadual de Desenvolvimen-
to Rural e Agricultura Familiar –CEDRAF. 

 
Esta Câmara têm por objetivo a discussão de temas relevante a juventude como por exemplo: 
políticas públicas para o jovem, levantar questões necessárias para fortalecer a participação dos 
jovens nos espaços de debates, bem como deliberar sobre questões relacionadas ao tema quando 
solicitado pelo CEDRAF. 
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Foram realizados vários eventos da juventude, bem como participado de eventos regionais e in-
termunicipais.  
 
O Programa Jovem Saber  teve bastante destaque e foi evidenciado em todos os eventos, mos-
trando sua importância e os temas abordados em cada módulo. 

 
O Programa Nacional de Crédito Fundiário também foi tema central em eventos da juventude e 
foi bastante debatido e incentivado, e deste incentivo pudemos observar que vários jovens inici-
aram grupos de estudo. 

 
Também realizamos um evento para a juventude para traçar estratégias para o ano no qual foi 
incentivado metas para as eleições dos coordenadores de jovens das regionais que ainda não 
tinha realizado. 

 
Para a participação da juventude da Fe-
taep na plenária nacional, realizamos 
um evento preparatório onde os jovens 
tiveram acesso ao documento base onde 
foi debatido e também levantaram pro-
postas para este documento. 

 
Neste evento foram eleitos os jovens 
delegados que participaram da Plenária 
Nacional da Juventude em Brasília, onde 
a participação dos jovens do Paraná foi 
bastante expressiva e com grande des-
taque em relação aos demais Estados. 

 
Após estes eventos em especial do Encontro Estadual da Juventude Rural podemos observar o 
crescimento da participação dos jovens dentro dos STR, eventos da Fetaep, bem como seu envol-
vimento nos municípios em espaços de discussões, como integrantes dos conselhos e parte da 
diretoria dos STR. 

 
Também foi realizado uma parceria como a com o instituto Emater e a ARCAFAR, para realizar 
um espaço no Show Rural para falar da juventude rural, fazendo uma retrospectiva e depois le-
var casos de experiências exitosas para incentivar o jovem a continuar no meio rural e apresen-
tar alternativas de renda para que isto aconteça. 

 
Neste mesmo tema de parcerias também tivemos a presença de jovens do Chile que participaram 
de um evento na Fetaep onde pudemos passar para eles informações sobre as ações do Movi-
mento Sindical, suas lutas e conquistas, bem como conhecer a forma que eles se organizam no 
Chile.  

 
          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28

 

 

 
Em 2012 a Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais Terceira Idade e Educação do Campo, 
teve como responsável a diretora Sra. Mercedes Panassol Demore e a partir de julho a funcioná-
ria Delcinéia W. Serconhuk. 
 
No ano de 2012 a Secretaria deu continuidade na qualificação das Coordenadoras e Suplentes 
Regionais, com Grupo de Estudos Sindicais (GES).  O curso aconteceu em meses alternados ao 
longo do ano e teve como base a matriz pedagógica da ENFOC. Contando com o apoio das 
secretarias de formação e eventos. 
 
Os quatro primeiros encontros foram realizados em 2011, sendo concluídos em 2012. 
 
No quinto encontro, foi destacada a “Importância da Participação da Mulher nos Conselhos 
Municipais”, com a assessora da regional 05, Solange Santos.  
 
No sexto encontro, o tema estudado foi “Carta Política” sendo convidada para falar sobre o tema; 
a assessora da regional 05, Solange Santos.  O objetivo foi oportunizar um momento de reflexão 
sobre a melhoria da consciência política do cidadão, elevação do grau de transparência do gasto 
público, aumento da participação popular na gestão dos municípios, bem como o aumento da 
eficiência e da transparência das ações públicas. Assim, as coordenadoras e suplentes foram 
orientadas a formularem uma carta proposta a ser enviada aos políticos candidatos de seus 
municípios, já que este, foi um ano político. Também neste encontro, as companheiras Paula e 
Mariléia da Fetaep, deram sua contribuição passando às Coordenadoras e suplentes regionais, 
orientações de como organizar eventos. 
No sétimo encontro; para palestrar sobre “Oratória”, contamos com a presença da professora 
Renata Ferreira. Curso proveitoso, de muito envolvimento, conversa, troca de experiências e 
principalmente aprendizagem. 

           Quinto Encontro   Sexto Encontro                                Sétimo Encontro 
 
Foram realizados durante o ano de 2012, Encontros de Mulheres Trabalhadoras Rurais , sendo 
eles, estadual, regionais, municipais e intermunicipais, com o objetivo de levar às mulheres 
maior conhecimento sobre qualidade de vida,  autoestima, saúde da mulher, a importância da 
mulher estar inserida na movimento sindical, entre outros. 
 
2012 foi o ano da preparação para o 11º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais da Contag, e para contribuirmos com o mesmo, realizamos eventos como: o Encontro 
Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais, onde contamos com a presença das Coordenadoras 
e Suplentes Regionais e da Secretária de Mulheres da CTB, Raimunda Gomes, a qual abordou o 
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tema da Paridade entre homens e mulheres, e um dos objetivos do encontro foi o estudo e debate 
do documento base para o 11º CNTTR ; as Plenárias Regionais; a Jornada das Margaridas, que 
concentrou-se em duas perspectivas principais, sendo a primeira em debater a participação 
política das mulheres nas eleições 2012 e no processo de preparação para o Congresso, e, por 
fim, a 5ª Plenária Nacional de Mulheres Rurais, onde 
reuniu-se cerca de 600 mulheres e teve caráter 
político, avaliativo e propositivo, analisando também 
o contexto atual do sindicalismo rural e incentivando 
a participação das mulheres nas plenárias regionais, 
estaduais e no Congresso da Contag que aconteceria 
em março de 2013. 

 
Uma das maiores participações da Secretária 
Estadual de Mulheres, Mercedes Panassol Demore, foi 
o III Encontro Latino-americano de Mulheres Rurais , 
realizado no Equador.  
 
 
 
 

 

 

 

 

O departamento de arrecadação da Fetaep tem como diretor responsável o tesoureiro Jairo Cor-
rea de Almeida e como diretor adjunto o presidente Ademir Mueller. Durante o ano de 2012 o 
departamento contou com a Sra. Solange do Rocio Seer Halmata, bem como com os Srs. Gilmar 
da Mata Medeiros, Nilson Capalbo e Sergio Luiz Bernert. 
 
Atividades Desenvolvidas  
 
 Contribuição Confederativa do Pequeno Produtor Rural e Contribuição Sindical e 
Contribuição Sindical Assalariado Rural 
 
No ano de 2012 participaram do Sistema de Arrecadação da Contribuição Confederativa e 
Sindical do Agricultor Familiar 250 STR’s e da Contribuição Sindical do Assalariado Rural 141 
STR’s, foram encaminhadas 75.036 (setenta e cinco mil e trinta seis) guias preenchidas para 
Agricultores Familiares,12.129 (doze mil, duzentas e vinte nove) guias semi preenchidas para 
Contribuição Sindical de Assalariados Rurais e 42.999 (Quarenta e duas mil. Novecentas e 
noventa e nove) guias em branco destinadas a arrecadação daqueles que não faziam parte de 
nossos cadastros. 
Foi encaminhado a cada repasse relatório contendo o nome do contribuinte, número da guia, 
valor recolhido e data do recolhimento, para conferência e identificação dos agricultores que 
efetuaram os pagamentos.  
 
 Contribuição Confederativa do Assalariado Rural 
 Foram encaminhados pelo Sistema do Banco Brasil 4.669 (quatro mil seiscentas e sessenta e 
nove) carnês para 182 municípios incluindo a área da Fetaep. 
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 Mensalidade Social do Aposentado 
Temos 186 (cento e oitenta e seis) municípios integrados no sistema da Mensalidade Social do 
Aposentado visto Contag, foi encaminhado durante o ano 1.255 (mil, duzentas e cinquenta e 
cinco) novas autorizações, hoje têm 49.124 (quarenta e nove mil, cento e vinte quatro) 
autorizações sofrendo desconto. 
 
 Reuniões realizadas 
Comissão Ampliada de Finanças realizou 01 (uma) reunião na sede da Fetaep nos dias 28 de 
novembro de 2012. 
Sr Jairo esteve em várias reuniões em Brasília relacionadas com a área de finanças, em julho de 
2012 começou a operar o novo Sistema de Arrecadação via online, nesta primeira fase foi 
orientado aos sindicatos que fosse feito o cadastros dos agricultores familiares e membros da 
família para envio de guias em 2013, quanto aos empregadores ficou a cargo dos escritórios de 
contabilidade proceder os cadastros. 
 
 Informações Gerais 
Desde de abril de 2010, a Federação tem que prestar contas dos repasses feitos ao FAT, essas 
informações são passadas através de relatórios mensais que constam todos os municípios e 
valores arrecadados e repassados.  
O Departamento de Arrecadação além do suporte de emissão de guias e relatórios, também 
interage com os escritórios de contabilidade, empregadores rurais e sindicatos, passando 
informações e esclarecimentos por telefone, via e-mail e pessoalmente. 
 
 
 

 

 
A Tesouraria da Fetaep tem como diretor responsável o tesoureiro Jairo Corrêa de Almeida e 
como diretor adjunto o presidente Ademir Mueller. Em 2012 o departamento contou com o Sr. 
Gilmar da Matta Medeiros como responsável e com as funcionárias Eni Vilas Boas Medeiros e 
Marlene de Abreu Silva.   
 
ESSAS SÃO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA TESOURARIA EM 2012: 
 

 Contas a receber: Receitas de Mensalidades, Contribuições Confederativas, Mensalidades 

dos Aposentados, Aluguel de alojamentos, etc. 

 Prestação de Contas/ Convênios: 

 No âmbito do Convênio firmado entre Fetaep/Senar-Pr./2012, o valor foi de 

R$1.400.000,00  (Hum milhão e quatrocentos mil reais). Eventos realizados na Fetaep em 

Curitiba, em vários municípios do interior do Estado do Paraná e alguns em Brasília. 

 Planilha dos eventos realizados no âmbito do Conv. c/ o Senar, contendo item, região sin-

dical, título, local, data, nº. de participantes, valor previsto e valor gasto.  

 Digitação das notas de Entrada e Saída nos Boletins de Caixa Mensais da Fetaep. 

 Atendimento interno: Funcionários, Diretores e Assessores. 

 Atendimento via telefone para Strs. – Orientação s/ prestação de contas e pagamento de  

mensalidades e confederativas, e negociações c/ Strs. atrasados c/ a Fetaep.  
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 Adiantamento de recursos (vales em dinheiro) ,para viagens de Func./Diretores e Asses-

sores. 

 Folha de Pagamento: Pagamento dos Funcionários e Diretores. 

 Planilhas p/ Depósitos dos Delegados Sindicais e 1% das Regionais. 

 Depósitos p/ Assessores Técnicos Regionais – Convênio com entre Fetaep e Emater. 

 Cotação/ Agendamento/ alteração, compra e pgto. de passagens aéreas.  

 Renovação de Seguros de Vida em grupo, Predial e dos Veículos. 

 Assinatura e renovações de revistas, jornais e livros jurídicos. 

 Relatórios de Viagens dos Func./Diretores e Assessores. 

 Controle de ticket de refeição p/ Funcionários, Diretores e Assessores. 

 Apuração das vendas mensais de bebidas e refeições, feitas por Paulo no bar.  

 Plano de Saúde dos Func./Diretores (Inclusão, Alteração, Exclusão e cálculo p/ desc. em 

folha de pgto.). 

 Apuração de valores das dívidas dos Strs., mediante relatórios/ Boletins de Caixas men-

sais e ou Balancetes do Strs. p/ cálculos e negociação com a Fetaep. 

 Operações bancárias: Saques em dinheiro no Bco. do  Brasil Ag. Curitiba, Transferências 

entre contas, Depósitos diversos, Pgtos. de Duplicatas, Conciliações bancárias, Aplicações 

c/ a Gerência do Banco do Brasil, Conciliação das Aplicações das c/c. do Banco do Brasil, 

Depósitos/pgtos. em outros bancos, Pgto. de Funcionários através do arquivo do Progra-

ma Caixa Programado – CEF.  e Envio de Repasses via remessa de arquivo ao Bco. p/ dep. 

em c/c. dos Strs. 

 Fornecimento de Boletins de Caixa p/ conferência e assinaturas do Presidente, Tesoureiro 

e Conselho Fiscal. 

 Crédito de vale transportes p/ funcionários. 

 Relatório Demonstrativo do comportamento Financeiro Mensal da Fetaep. 

 Lista de Sindicatos em atraso c/ a Fetaep há mais de 6 meses.  

 Conferência das faturas telefônicas: conta fixa e celulares p/ desconto em folha de pgto. 

das ligações particulares dos Func./Diretores.  

 Compras: Materiais de limpeza, Escritório, Informática, etc. 

 Liberação da lista dos Strs. p/ fazerem a Contabilidade mensalmente na Fetaep. 

 Cálculo das Mensalidades dos Aposentados, digitação e conferência do relatório da CON-

TAG, digitação das Mensalidades e Confederativas, no Sistema Pro-Federação, para distri-

buição da parte dos 10 Delegados Regionais, e 1% p/ as Regionais. 

 Confecção de uma planilha com valores de pagamentos das mensalidades sociais (5%), 

para o recolhimento do valor de 1% para a Contag. 

 Transmissão dos arquivos p/ Contag via internet para gerar boletos do valor de 1%. 

 Atividades Extras: 

 Controle de Veículos: Anotação de nomes dos motoristas, horários de saída e chegada, 

Kms. e destino em planilha. 

 Auxílio a telefonista. 
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O departamento de contabilidade da Fetaep tem como diretor responsável o tesoureiro Jairo 
Correa de Almeida e como diretor adjunto o presidente Ademir Mueller. Durante o ano de 2012 
o departamento contou com o Sr. Sergio Luiz Bernert como contador responsável e com os auxi-
liares Rodrigo Borsatto, Marcos Roberto Lemos e Leila Ferreira Prates Sumyk. 

 
Essas são as atividades desempenhadas pelo departamento de Contabilidade: 
 Conferência de Boletins de Caixa através de notas e/ou comprovantes de receita e despesa 

dos Sindicatos centralizados na FETAEP; 
 Conferência do movimento bancários pela conciliação bancárias através extratos bancários; 
 Arquivo de documentos (Boletins de Caixa); 
 Codificação e Digitação de Boletins Caixa, para aqueles que ainda não possuem o Programa 

CaixaW; 
 Digitação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ; 
 Orientações aos Funcionários para Confecção de Boletins de Caixa, dentro do Sistema de 

Contabilidade Sindical com relação a Unificação do Plano de Contas Nacional para Entidades 
Sindicais; 

 Elaboração de Cursos e/ou Encontros aos Funcionários e Diretores de STRs com relação ao 
departamento contábil (boletins de caixa, legislação trabalhista, orientações sindicais, pra-
zos e validades), 

 Preenchimentos de Formulários junto a: Receita Federal do Brasil, Ministério do Trabalho, 
Ministérios da Previdência Social, Caixa Econômica Federal e outros; 

 Controle do Livro de Inventário de Bens dos STRs. centralizados na Fetaep; 
 Atendimento, de informações contábeis e financeiras aos STRs centralizados na Fetaep; 
 Levantamento de Dívidas dos STRs junto a Fetaep para pagamentos dos 5% e 10% (tesoura-

ria da Fetaep); 
 Elaboração de Auditorias, quando solicitados pela Comissão de Ética das Regionais, nos 

STRs. com questões financeiras; 
 Temos até a presente data um total de 161 balanços encerrados correspondentes ao exercí-

cio de 2011 e entregues aos STTR´s; 
 05 sindicatos mandaram documentação de anos anteriores; 
 08 sindicatos passaram a fazer suas contabilidades na Fetaep; 
 Alguns sindicatos que estão parados em nosso departamento por falta de documentos ne-

cessários no fechamento do balanço ou por estarem em situação irregular com a Fetaep; 
 Responsável pelo RH da Fetaep; 
 Confecção de Folha de Pagamentos dos funcionários da Fetaep, Encargos Sociais decorrentes 

da folha; 
 Preenchimento de formulários junto ao Ministério do Trabalho, tais como: RAIS, CAGED, ACI 

e outros; 
 Assessoria ao Departamento de Arrecadação e Financeiro da Fetaep.  
 Funções Extras: 

 Impressão de Etiquetas (correspondências aos STRs.); 
 Serviços de motorista para protocolar documentos; 
 Serviços para despachar correspondências; 

 


