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INTRODUÇÃO

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 2014. 

O ano de 2014 continuou sendo de muitos desafios, lutas e muitos trabalhos, não apenas 
nas atividades internas e ações sindicais da Fetaep, mas também com a Contag, Regional 
Sul, CTB e com as organizações governamentais (Federal, Estadual e Municipal) e parcei-
ros. 

Se não conseguimos vencer todas, pelo menos avançamos em algumas conquistas e 
mantivemos outras. 

Em todas as áreas de atuação da Federação obtivemos ganhos e adquirimos força, conhe-
cimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos da diretoria, assessoria e 
funcionários. 

Cultivamos durante o ano de 2014 o apreço e reconhecimento conquistados perante as 
autoridades 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 2014 também foi marcado pelos preparativos ao 2º Congresso Estadual de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Paraná que aconteceu em março de 2015.   

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 2015 e anos seguintes pelas Reformas que constante-
mente são exigidas ou anunciadas por governantes, pelo judiciário ou setores da econo-
mia brasileira, pois dela depende a permanência ou não do atual sistema sindical brasilei-
ro e a permanência dos Direitos Trabalhistas e Sociais dos Trabalhadores/as Rurais, ao 
longo dos anos conquistados.

O ano ainda foi marcado pelas constantes e amplas discussões sobre representação, 
representatividade e dissociação sindical.    

 Esperamos chegar ao final de 2015 podendo contabilizar outras conquistas e sem perder 
as existentes e cumprir as metas traçadas ao MSTTR.

Ademir Mueller
Presidente
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No ano de 2014 a direção da Fetaep procurou 
continuar a implementar algumas deliberações 
do 1º Congresso Estadual de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais e iniciou os preparativos ao 
2º Congresso Estadual de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, com a atualização do 
Estatuto Social da Fetaep, a elaboração do 
Regimento Interno, Documento Base, realização 
de dez plenárias regionais e outras atividades 
burocráticas, de infraestrutura e logística.

A Fetaep participou em diversas reuniões e grupos de trabalho do 
programa Plante seu Futuro o qual tem como principal objetivo 
promover o plantio sustentável, econômico e ambientalmente res-
ponsável mediante a conscientização dos produtores com relação ao 
uso excessivo e desnecessário de agrotóxicos e ao manejo correto de pra-
gas e de doenças. Uma das etapas do programa é direcionado às culturas de 
milho, feijão, soja, manejo de solos e água, além do manejo de formigas cortadeiras.

Realizamos o 20º Grito da Terra Brasil onde a CONTAG optou por 
não realizar ações de massa em Brasília, mas sim nos Estados 
indicando o “Dia D”, quando as Federações fizeram ações pontuais 
com assuntos específicos como forma de pressionar os governos. 
Participamos de audiências em Brasília, através de 11 represen-
tantes do Paraná, com os representantes de diversos ministérios 
e secretarias do governo. Ao todo, foram 19 audiências com as 
pastas relacionadas às nossas demandas: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), Ministério da Integração Nacional, Ministério da Educação, Ministério da 
Saúde e da Previdência, Secretária Geral da Presidência, Secretaria Nacional da Juventude 
e de Mulheres, entre outros.

CETTR

Plante seu Futuro

Grito da Terra Brasil

Políticas Gerais

POLÍTICAS GERAIS

Uma das responsabilidades da presidência da Fetaep, neste ano de 2014, na pessoa do Sr. 
Ademir Mueller, foi acompanhar e orientar as ações e atividades desenvolvidas por todas 
as secretarias políticas e departamentos da Fetaep, além das políticas diretamente de sua 
responsabilidade como titular. Durante o ano de 2014 contou com a assessoria da secretá-
ria executiva Raquel da Silva, bem como da auxiliar de secretaria Rita de Cássia Souza.

No decorrer do ano de 2014, cada diretor da executiva da Fetaep, juntamente com sua 
assessoria e funcionários de cada departamento, desempenharam seus papéis, realizan-
do ações e atividades com muito afinco no intuito de alcançar melhorias para a classe de 
trabalhadores/as rurais e do movimento sindical. 

O ano de 2014 continuou sendo de muitos desafios e lutas, mas também de vitórias. 

Aconteceram várias reuniões dos Coletivos Estaduais, os quais se reuniram sempre que 
necessário para fazer encaminhamentos e discussões referentes a melhorias para os/as 
trabalhadores/as rurais do Estado do Paraná.

A Fetaep participou das reuniões e encontros dos Coletivos Nacional da Contag durante o 
ano de 2014, 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 de seminá-
rios, encontros e reuniões da regional sul da Contag.

Durante o ano de 2014, a Fetaep, através de seus diretores, assessores e funcionários de 
cada área, participaram das reuniões e encontros de conselhos, comissões, fóruns, comi-
tês, grupos de trabalho, programas, etc, das Secretarias de Estado, Secretarias 
Municipais, Ministérios, Superintendências Estaduais de Ministérios, INCRA, IAPAR, 
IPARDES, Fundação Terra, Bacia do Paraná III, Senar/PR, Emater, Dieese, INSS, Fundepec, 
ADAPAR, ITCG, CTB, CFT, Campanha Plante seu Futuro, dentre outras que vão surgindo ao 
longo do ano e são temporárias.

Atuações da FETAEP
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Aconteceu também o encerramento das atividades das turmas do Programa 
Empreendedor Rural, 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 Agricultura do Estado do Paraná – FAEP, onde participamos da 
análise dos melhores projetos a serem premiados, da abertura, pronunciamentos, apre-
sentação dos projetos, debates da turma, palestras, formatura e jantar de confraterniza-
ção.

Empreendedor Rural

Assembleias

Houve cinco assembleias gerais da Fetaep durante o ano de 2014 sendo Assembleia Geral 
Extraordinária para tratar da convenção coletiva de trabalho e assuntos gerais, 
Assembleia Geral Ordinária para tratar da Prestação de contas do exercício de 2013, 
Assembleia Geral Extraordinária para tratar da Reforma Estatutária, Assembleia Geral 
Extraordinária para aprovação do Regimento Interno do 2º Congresso Estadual de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Eleição da Comissão Coordenadora do Congresso 
e Assembleia Geral Ordinária para tratar da Previsão Orçamentária para o ano de 2015.

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

Em algumas assembleias e eventos (na Federação e nas bases) do ano de 2014 contamos 
com a presença do presidente da Contag Sr. Alberto Broch e outros secretários das diver-
sas áreas da nossa confederação, do Deputado Federal Assis do Couto dentre outros 
Deputados Estaduais, Secretários de Estado, do Governador Beto Richa e autoridades 
governamentais que nos honraram com suas presenças.

Assembleia Extraordinária
Convenção Coletiva de Trabalho 

Assembléia Ordinária
Prestação de Contas

Assembléia Ordinária
Previsão Orçamentária

Políticas Gerais

No Paraná, realizamos como ações do Grito da Terra Paraná, uma mobilização no Incra 
Paraná para negociação de pauta e audiência na Assembleia Legislativa do Paraná com a 
presença de aproximadamente 500 pessoas nos dois eventos. Realizamos ainda encon-
tros regionais e estadual com a juventude rural, mobilizando em torno de 1.100 jovens 
paranaenses. Além dessas atividades, realizamos ainda audiências com várias 
Secretarias de Estado e Órgãos do Governo com pautas centralizadas. 

Grito da Terra Paraná

A Fetaep realizou uma webconferência para a 
divulgação do Plano Safra 2014/2015, com o 
objetivo de levar informação com qualidade e 
rapidez aos dirigentes sindicais do Estado e 
aos trabalhadores rurais. Realizamos a web-
conferência em parceria com o Emater, o 
Senar e o Banco do Brasil e a transmissão foi 
feita da sede do Emater em Curitiba, para 26 
salas em todo o Paraná, e atingiu uma média 
de 2 mil espectadores.

Plano Safra 2014/2015

A Fetaep, através de seu conselho de representantes, decidiu por realizar audiências com 
os três principais candidatos ao Governo do Estado e entregue uma pauta da agricultura 
com as demandas apresentadas pela categoria trabalhadora rural.  As audiências acon-
teceram com os candidatos Beto Richa, Roberto Requião e Gleisi Hoffmann. O objetivo foi 
de contribuir com o plano de governo do futuro governador com vistas à melhoria das 

condições de vida e de trabalho de homens e mulheres do 
campo. 

Eleições 2014

Audiência com Gleisi Hoffmann
Audiência com Beto Richa

Audiência com Roberto Requião

Abertura da WebConferência Plano Safra

Políticas Gerais
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O número de participantes alcançou o montante aproximado de 30 mil 
pessoas, num total de mais de 270 eventos realizados na capital do estado 
e nas cidades do interior, envolvendo trabalhadores assalariados e assa-
lariadas rurais, agricultores e agricultoras familiares, além de dirigentes 
sindicais, com ênfase para a participação de mulheres e de jovens.

Dentre os conteúdos abordados, destacam-se políticas agrícola, agrária e meio ambiente, 
políticas sociais (saúde, educação do campo, previdência social, habitação rural) e política 
salarial, além de organização, administração e gestão sindical.

A assessora também desempenhou suas funções contribuindo na elaboração de textos, tais 
como documento-base para o Congresso Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
pauta do Grito da Terra Paraná, além de outros documentos institucionais produzidos pela 
FETAEP.

Políticas Gerais

A Fetaep e seus sindicatos participaram mais uma vez 
do Show Rural Coopavel, com mais de 6 mil trabalhado-
res e trabalhadoras rurais. A Fetaep e em parceria com 
o Senar, Emater e Coopavel, promoveu a participação 
de agricultores familiares no Show Rural com o 
objetivo ao inseri-los neste ambiente inseri-los neste ambiente repleto de novidades que 
incentiva a melhoria das propriedades rurais por meio de novas técnicas de produção, 
aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos da agricultura familiar. 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 sindical 2 tiveram um 
importante trabalho para que nossas ações acontecessem.

Sow Rural

Para que os trabalhos e todas as ações da Fetaep em geral pos-
sam 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 res-
ponsáveis pelas ações na cozinha e refeitório. 

O Sr. Paulo Rodrigues é responsável pela manutenção da sede da Fetaep executando peque-
nos 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 Tamaris Alves dos Santos Ramos e 
Rosiane Rufino de Oliveira Borges. 

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 de caravanas do 
Paraná em eventos fora do Estado, dentre outros serviços. 

Estande no Show Rural Copavel 2014

Políticas Gerais

A Federação, visando conscientizar a sociedade sobre a 
importância da agricultura familiar na produção de 
alimentos com qualidade, no Dia mundial da Alimentação 
(16 de outubro) distribuiu na Boca Maldita em Curitiba, 
meia tonelada de feijão, distribuídas em pacotes de 250 
gramas. Esta ação aconteceu para reforçar o papel da 
agricultura familiar na produção de alimento e em come-
moração ao ano internacional da agricultura familiar.

Dia da Alimentação

A assessoria relativa ao convênio foi realizada por Marileia Tonietto, sob a responsabilidade 
do presidente Ademir Mueller e do secretário de finanças e administração Jairo Correa de 
Almeida.

No ano de 2014, o MSTTR paranaense também pode contar com o convênio que possibilitou a 
realização de encontros formativos de atualização e de orientação destinados aos dirigentes 
sindicais e também aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Por intermédio do termo de cooperação técnico-financeira firmado entre FETAEP e SENAR/PR, 
foram transferidos recursos financeiros para execução de atividades formativas nos âmbitos 
estadual, regional e municipal.

O volume total de recursos financeiros disponibilizado foi de R$1.550,00, o que tornou possível 
desenvolver ações de forma a atender a todas as áreas de atuação do movimento sindical 
paranaense, mediante a realização de atividades de promoção social por meio de encontros, 
oficinas, seminários e palestras, em todos os níveis de atuação do MSTTR (municipal, regional 
e estadual). 

Convênio SENAR/FETAEP

8 9



O número de participantes alcançou o montante aproximado de 30 mil 
pessoas, num total de mais de 270 eventos realizados na capital do estado 
e nas cidades do interior, envolvendo trabalhadores assalariados e assa-
lariadas rurais, agricultores e agricultoras familiares, além de dirigentes 
sindicais, com ênfase para a participação de mulheres e de jovens.

Dentre os conteúdos abordados, destacam-se políticas agrícola, agrária e meio ambiente, 
políticas sociais (saúde, educação do campo, previdência social, habitação rural) e política 
salarial, além de organização, administração e gestão sindical.

A assessora também desempenhou suas funções contribuindo na elaboração de textos, tais 
como documento-base para o Congresso Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
pauta do Grito da Terra Paraná, além de outros documentos institucionais produzidos pela 
FETAEP.

Políticas Gerais

A Fetaep e seus sindicatos participaram mais uma vez 
do Show Rural Coopavel, com mais de 6 mil trabalhado-
res e trabalhadoras rurais. A Fetaep e em parceria com 
o Senar, Emater e Coopavel, promoveu a participação 
de agricultores familiares no Show Rural com o 
objetivo ao inseri-los neste ambiente inseri-los neste ambiente repleto de novidades que 
incentiva a melhoria das propriedades rurais por meio de novas técnicas de produção, 
aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos da agricultura familiar. 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 sindical 2 tiveram um 
importante trabalho para que nossas ações acontecessem.

Sow Rural

Para que os trabalhos e todas as ações da Fetaep em geral pos-
sam 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 res-
ponsáveis pelas ações na cozinha e refeitório. 

O Sr. Paulo Rodrigues é responsável pela manutenção da sede da Fetaep executando peque-
nos 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 Tamaris Alves dos Santos Ramos e 
Rosiane Rufino de Oliveira Borges. 

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 de caravanas do 
Paraná em eventos fora do Estado, dentre outros serviços. 

Estande no Show Rural Copavel 2014

Políticas Gerais

A Federação, visando conscientizar a sociedade sobre a 
importância da agricultura familiar na produção de 
alimentos com qualidade, no Dia mundial da Alimentação 
(16 de outubro) distribuiu na Boca Maldita em Curitiba, 
meia tonelada de feijão, distribuídas em pacotes de 250 
gramas. Esta ação aconteceu para reforçar o papel da 
agricultura familiar na produção de alimento e em come-
moração ao ano internacional da agricultura familiar.

Dia da Alimentação

A assessoria relativa ao convênio foi realizada por Marileia Tonietto, sob a responsabilidade 
do presidente Ademir Mueller e do secretário de finanças e administração Jairo Correa de 
Almeida.

No ano de 2014, o MSTTR paranaense também pode contar com o convênio que possibilitou a 
realização de encontros formativos de atualização e de orientação destinados aos dirigentes 
sindicais e também aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Por intermédio do termo de cooperação técnico-financeira firmado entre FETAEP e SENAR/PR, 
foram transferidos recursos financeiros para execução de atividades formativas nos âmbitos 
estadual, regional e municipal.

O volume total de recursos financeiros disponibilizado foi de R$1.550,00, o que tornou possível 
desenvolver ações de forma a atender a todas as áreas de atuação do movimento sindical 
paranaense, mediante a realização de atividades de promoção social por meio de encontros, 
oficinas, seminários e palestras, em todos os níveis de atuação do MSTTR (municipal, regional 
e estadual). 

Convênio SENAR/FETAEP

8 9



Organização de assembleias, reuniões de diretoria executiva (internas ou com outras 
instituições), diretoria geral, plenárias, congressos, etc. Organização e elaboração de atas 
das assembleias gerais e reuniões da diretoria geral e executiva e assembleias. 

No ano de 2014 a secretaria foi responsável pela parte burocrática que antecede a realiza-
ção do 2º Congresso Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Paraná que 
ocorre no mês de março de 2015. 

Participação na organização e execução dos cursos e encontros de funcionários de sindica-
tos que acontecem todos os anos na Fetaep.

Atendimento aos sindicatos que vêm na Fetaep, digitando documentos diversos, impres-
são e reprodução de cópias solicitadas pelos dirigentes sindicais.

Compra e guarda de materiais de escritório da Federação.

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 desenvolvidas da melhor maneira possível.

Secretaria Geral

SECRETARIA GERAL

A secretaria geral da Fetaep durante o ano de 2014 contou como diretores responsáveis o 
presidente Sr. Ademir Mueller e o secretário geral Aristeu Elias Ribeiro. Contou 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 algu-
mas relatadas abaixo.

A Elaboração, organização, informatização, seleção e distribuição das correspondências 
recebidas e expedidas (cartas, ofícios, memorandos, fax, atas, relatórios, declarações, 
editais, projetos, convênios, requerimentos, síntese de reuniões, convites, e-mails, resolu-
ções, etc).

Controle das correspondências recebidas, triagem e encaminhamentos aos setores com-
petentes. Triagem e agendamento dos convites que chegam à diretoria e departamentos, 
através da secretaria 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, 
secretaria@fetaep.org.br, presidência@fetaep.org.br e outras contas criadas eventual-
mente para alguma ocasião necessária.

Arquivamento da documentação, após circulação na entidade e respondidas as que 
necessitam. 

Assessoramento aos departamentos da entidade na elaboração de documentos, relatóri-
os, projetos, convênios, modelos diversos, ofícios, etc.

Responsável pela organização e conferência da agenda geral da Federação, mantendo 
uma agenda compartilhada com todos os departamentos e diretores para que os compro-
missos da Fetaep sejam administrados da melhor forma possível.

10 11



Organização de assembleias, reuniões de diretoria executiva (internas ou com outras 
instituições), diretoria geral, plenárias, congressos, etc. Organização e elaboração de atas 
das assembleias gerais e reuniões da diretoria geral e executiva e assembleias. 

No ano de 2014 a secretaria foi responsável pela parte burocrática que antecede a realiza-
ção do 2º Congresso Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Paraná que 
ocorre no mês de março de 2015. 

Participação na organização e execução dos cursos e encontros de funcionários de sindica-
tos que acontecem todos os anos na Fetaep.

Atendimento aos sindicatos que vêm na Fetaep, digitando documentos diversos, impres-
são e reprodução de cópias solicitadas pelos dirigentes sindicais.

Compra e guarda de materiais de escritório da Federação.

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 desenvolvidas da melhor maneira possível.

Secretaria Geral

SECRETARIA GERAL

A secretaria geral da Fetaep durante o ano de 2014 contou como diretores responsáveis o 
presidente Sr. Ademir Mueller e o secretário geral Aristeu Elias Ribeiro. Contou 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 algu-
mas relatadas abaixo.

A Elaboração, organização, informatização, seleção e distribuição das correspondências 
recebidas e expedidas (cartas, ofícios, memorandos, fax, atas, relatórios, declarações, 
editais, projetos, convênios, requerimentos, síntese de reuniões, convites, e-mails, resolu-
ções, etc).

Controle das correspondências recebidas, triagem e encaminhamentos aos setores com-
petentes. Triagem e agendamento dos convites que chegam à diretoria e departamentos, 
através da secretaria 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, 
secretaria@fetaep.org.br, presidência@fetaep.org.br e outras contas criadas eventual-
mente para alguma ocasião necessária.

Arquivamento da documentação, após circulação na entidade e respondidas as que 
necessitam. 

Assessoramento aos departamentos da entidade na elaboração de documentos, relatóri-
os, projetos, convênios, modelos diversos, ofícios, etc.

Responsável pela organização e conferência da agenda geral da Federação, mantendo 
uma agenda compartilhada com todos os departamentos e diretores para que os compro-
missos da Fetaep sejam administrados da melhor forma possível.

10 11



Rádio FETAEP

Além das parcerias, 2014 também foi um ano de apostar 
em novas ferramentas de comunicação, como a Rádio 
FETAEP e o WhatsApp. Com a Rádio, além de músicas, a 
FETAEP tem levado informações à base de uma maneira 
diferente. A proposta é que cada Sindicato, toda manhã, já 
conecte a rádio mediante o site da Federação e ligue sua 
caixa de som ambiente. A intenção é manter um contato 
mais direto e também informal, além de melhorar o ambi-
ente do Sindicato, tornando-o mais agradável.

Em 2014 o departamento de Comunicação da FETAEP também passou a socializar o clip-
ping com a sua base, sendo enviado – todas as manhãs – as “Manchetes do Dia”. Tal 
recurso foi uma forma encontrada para manter os dirigentes informados, porém de uma 
maneira rápida – já que apenas o primeiro parágrafo de cada notícia é enviado. Caso o 
leitor queira saber mais, basta clicar no link, coletados individualmente pelo departamen-
to de Comunicação, e ser direcionado ao site original da notícia. Dessa forma, enquanto a 
diretoria executiva da FETAEP recebia o clipping impresso, a base recebia digitalmente. E o 
grande propósito foi justamente esse: descentralizar as ferramentas de comunicação.

Manchetes do Dia

Comunicação

R   d oR   d oR   d o@@@
www.fetaep.org.br/radio

WebWebWeb

F E T A E PF E T A E PF E T A E P

COMUNICAÇÃO

Equipe de trabalho
Diretor responsável: Ademir Mueller (presidente)

Jornalista: Renata Souza
Estagiária: Déborah Abrahão

Jonal da FETAEP
O Jornal da FETAEP também ganhou uma cara nova e, a partir de abril, o novo formato foi 
lançado. O informativo ficou mais estreito e um pouco mais comprido, facilitando, dessa 
forma, seu manuseio. O visual também ficou mais moderno e dinâmico a fim de atrair os 
olhares do público leitor. Vários componentes visuais que fazem parte do cotidiano dos 
trabalhadores rurais foram escolhidos: café, feijão, arroz, milho, frutas e granjas repre-
sentadas pelo ovo foram algumas das culturas escolhidas. As tonalidades de marrom, 
representando a cor da terra – local este onde a agricultura se desenvolve e ganha vida 
– também foram escolhidas propositalmente. 

2014 foi um ano repleto de novidades no que diz respeito à comunicação da FETAEP. Foi um 
ano de importantes parcerias e inovações. Logo no início do ano, após o Show Rural, a 
FETAEP firmou parceria com dois veículos de comunicação da Regional 2 e 1: a Rádio Colmeia 
e o jornal impresso Folha Agrícola. O objetivo foi intensificar a visibilidade da Federação 
nesta regional, ampliando e melhorando, dessa forma, a imagem da FETAEP perante a 
sociedade e os trabalhadores. Tratou-se, portanto, de uma estratégia de comunicação 
com vistas a expandir a atuação da Federação perante a atuação de outra entidade 
paralela nas regionais. 
A FETAEP também mantém convênio com o programa de televisivo apresentado por 
Siqueira Martins e com a Webcom Brasil – empresa de rádio on-line. O departamento de 
comunicação faz, portanto, a ponte entre esses veículos com a produção de matérias e 
envio de pautas.

Parcerias
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Resumo das Ações

Vale mencionar que toda matéria e reportagem produzida pelo departamento é também 
publicada no site e no facebook, após devidas adaptações e adequações que as platafor-
mas de comunicação exigem. O facebook também faz um trabalho combinado (interface) 
com o twitter – outra rede social de grande uso pela população – que também publica 
nossas notícias. 

A assessoria de comunicação no decorrer de 2014 também deu suporte aos demais depar-
tamentos da Federação no que diz respeito à produção de materiais gráficos – como 
panfletos, folders, cartilhas, calendário. O referido suporte se deu por meio da produção e 
revisão textual ou ainda em parceria com a criação, norteando o processo criativo dos 
layouts (visual). Além disso, também realizou o contato com agências de comunicação e 
gráficas. Participando, portando, de todo o processo: desde o início com os textos, passan-
do pela criação e revisão e concluindo com o fechamento junto às gráficas. 

Materiais Gráficos

Rádio Colmeia de Cascavel – envio de pautas e notícias e intermediação das entrevistas.
Programa Viola Sertaneja na TV Tarobá – Londrina – envio de matérias, fotos e vídeos.
Rádio FETAEP – on-line 24 horas – notícias e músicas.
Jornal da FETAEP – produção jornalística e cobertura fotográfica.
Folders, Cartazes e Cartilhas – produção e revisão textual, além de sugestões para a criação.
Site da FETAEP – atualização de fotos e notícias.
Atendimento à imprensa.
Produção de release (matéria jornalística).
Assessoria a todos secretários(as) da FETAEP.
Rádio Webcom Brasil – entrevistas semanais para a rádio FETAEP.
Cobertura fotográfica de eventos.

Departamento de Comunicação em parceria com a criação Algumas cartilhas produzidas

facebook.com/fetaep
twitter.com/fetagpr

Comunicação

Como 2014 foi, de certa forma, um ano inovador. O departamento também procurou ouvir 
a base quanto às novidades inseridas realizando uma pesquisa de comunicação com 113 
sindicatos, no período de outubro a dezembro de 2014, mediante entrevista telefônica. 
Após analisar os resultados da Pesquisa, o departamento de Comunicação levantou 
algumas ações que poderiam ser realizadas junto à base visando dinamizar e efetivar a 
comunicação sindical do trabalhadores rurais com a sociedade. Entre elas, seguem algu-
mas:

mapeamento dos meios de comunicação existentes em cada regional; promoção de 
relacionamento entre veículos de comunicação regionais e sindicatos; 

unificar a identidade visual dos materiais de comunicação dos sindicatos, estabelecendo 
um padrão para todos os filiados à FETAEP; 

apoiar e dar suporte às ações de comunicação promovidas pelos sindicatos, sejam elas 
programas de rádio, materiais impressos ou comunicação on-line; 

promover treinamentos de mídia em que os dirigentes sindicais tenham acesso a noções 
de fotografia, redes sociais, redação básica de notícias e envio de pautas para a impren-
sa local, assim como para a própria comunicação da FETAEP; 

utilizar a rádio FETAEP como meio informal e interativo de se comunicar com a base, 
como uma complementação da comunicação oficial feita por meio do jornal impresso

Pesquisa

Também cabe ao departamento o relacionamento com a mídia, quando se trata de uma 
ação que envolva toda a sociedade. Entre os destaques de cobertura midiática que a 
FETAEP conquistou no ano de 2014 mencionamos duas. A primeira foi a mobilização realiza-
da no 1º de abril, conhecida como “Dia Verde – Verdade ou Mentira”. Na ocasião, a 
Federação levou à capital mais de 500 trabalhadores acampados da Reforma Agrária para 
pressionar os agentes públicos com relação à importância de aceleração de desapropria-
ções de terras. Despertando, dessa forma, a atenção da mídia que foi, antecipadamente, 
informada mediante o release (matéria jornalística) enviado pelo departamento de comu-
nicação. Outra ação que ganhou destaque da mídia, foi no dia Mundial da Alimentação, 19 
de abril, quando a FETAEP distribuiu mais de � tonelada de feijão na Rua XV de Novembro. 
Diversos veículos de comunicação cobriram a atuação após a divulgação do release.

Mídias

Comunicação
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Resumo das Ações
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Departamento de Comunicação em parceria com a criação Algumas cartilhas produzidas
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Comunicação

Como 2014 foi, de certa forma, um ano inovador. O departamento também procurou ouvir 
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Federação levou à capital mais de 500 trabalhadores acampados da Reforma Agrária para 
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Diversos veículos de comunicação cobriram a atuação após a divulgação do release.

Mídias

Comunicação
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Informática

Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o departa-
mento foi responsável pela criação no computador de diversas artes gráficas para 
confecção de materiais de divulgação como: cartazes, banners, folders, calendário, car-
tões, entre outros; Segue abaixo ilustrações de alguns dos trabalhos realizados em 2014:

Design Gráfico

www.fetaep.org.br www.fetaep.wordpress.comwww.youtube.com/fetaep

www.twitter.com/fetagpr

Informática

Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o departa-
mento foi responsável pela criação no computador de diversas artes gráficas para confec-
ção de materiais de divulgação como: cartazes, banners, folders, calendário, cartões, entre 
outros; Segue abaixo ilustrações de alguns dos trabalhos realizados em 2014:

Design Gráfico

www.fetaep.org.br www.fetaep.wordpress.comwww.youtube.com/fetaep

www.twitter.com/fetagpr www.facebookcom/fetagpr

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:

Sempre que solicitado pela diretoria desta Federação o departamento de informática reali-
zou compras de equipamentos e suprimentos de informática, que foram destinados a: 
setores diversos da FETAEP que necessitavam, sorteios para sindicatos em assembleias e 
prêmios de rifas; Para efetivação de uma compra sempre foi realizado pesquisas de produtos 
disponíveis no mercado, analisando novas tecnologias, preços e benefícios, tudo devidamen-
te apresentado e aprovado pela diretoria desta Federação.
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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 2014 encerrou-se com os seguintes equipamentos de informática ativos na sede 
desta instituição: 2 servidores (dados e backup), 34 computadores em rede, 13 notebooks, 28 
impressoras, 2 modems ADSL (banda extra larga da COPEL e banda larga da GVT), 5 rotea-
dores wireless, 2 repetidores wireless, 4 projetores de dados, 1 relógio de coleta e registros de 
pontos e 1 DVR (gravador digital de vídeo) conectados a 7 cameras distribuidas na sede da 
FETAEP. 

Em 2014 foram realizados inúmeros suportes, consultorias e assistências a todos os funcio-
nários, assessores e diretores, sobre diversas ferramentas de softwares e hardware que a 
FETAEP mantém, inclusive auxilio e configurações de aparelhos celulares da diretoria.

Nos diversos eventos realizados pela FETAEP foram Instalados e ajustados equipamentos 
solicitados, como computadores, projetores, impressoras e caixas de som.

Também quando solicitado pela diretoria o setor de informática realiza a buscas e transfe-
rencias de vídeos gravados pelas cameras de segurança.

São constantes os atendimentos aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais filiados e adim-
plentes à FETAEP. Para exemplificar e sanar dúvidas frequentes são elaborados tutoriais, 
manuais e vídeos-tutoriais. A comunicação geralmente é feita por telefone, mensagens 
instantâneas pela internet e com devida autorização realizadas conexões de acesso remo-
to nos computador dos Sindicatos.
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JURÍDICO

Orientações diversas são prestadas aos trabalhadores/as rurais nas questões dos contra-
tos agrários de quais são os seus direitos, até mesmo no sentido de verificar se tratam de 
verdadeiros ou de falsos contratos de parcerias, arrendamentos e meeiro, em que muitas 
vezes tais contratos são formalizados simplesmente para ocultar uma verdadeira relação 
de empregado assalariado, isso ocorre até mesmo quando da formalização de falsos contra-
tos de comodatos. Também foram orientadas as famílias de pequenos produtores que 
vivem em suas terras na condição de posseiros e de pequenos proprietários rurais, de como 
se defenderem quando na iminência de serem turbados ou mesmo esbulhados de suas 
terras, com ajuizamento de ações, inclusive, em defesa de processos já ajuizados, a fim de 
assegurar-lhes o direito de permanecerem nas suas terras, cultivando-as, uma vez que é 
através dessa atividade que se mantém garantida a subsistência familiar; 

No decorrer do ano de 2014, foi dado cumprimento a atos processuais em ações de desapro-
priação para fins de regularização fundiária, inclusive acompanhamento de audiências 
junto ao INCRA.

Foram propostas ações e apresentado contestações de processos de reintegração, manu-
tenção e interdito proibitório, inclusive ações reivindicatórias em favor de posseiros e peque-
nos proprietários rurais contra grileiros de terras, prosseguindo no acompanhamento das 
ações em andamento e com realizações de audiências;

Interposições e contra razões de recursos de Apelação e Agravos de Instrumentos junto ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inclusive, interposições e contra razões de recursos 
especial e extraordinário, junto ao STJ e STF;

Departamento jurídico no ano de 2014 acompanhou a Diretoria da FETAEP, em reuniões junto 
ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a fim de conseguir viabilizar 
procedimentos administrativos até mesmo judiciais, no sentido de oportunizarem que 
famílias de trabalhadores rurais do Estado do Paraná possam adquirir terras ou de nelas 
permanecerem com seus documentos devidamente regularizados, conquistando com isso a 
tão almejada paz no campo;

Homologações de rescisão de contrato de trabalho;

Em 2014 o departamento jurídico teve como responsáveis os assessores Dr. Antonio 
Miozzo, Dr. Carlos Buck e Dr. João Batista de Toledo e como diretor da área o presidente, Sr. 
Ademir Mueller.  

Atividades Desenvolvidas

InformáticaInformática

Também foi tarefa deste setor a manutenção de registro de pontos de todos os funcionários 
da FETAEP, o que compreende: cadastro de novos funcionários no sistema, registro de biome-
tria no relógio ponto, coleta e tratamento (horas extras, justificativas e abonos) dos regis-
tros de pontos realizado mensalmente para o fechamento de folha, informativos por e-mail, 
fotografar novos funcionários, confecção de crachás e troca de bobinas de papel no relógio.

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 2014 com um total de 273 caixas 
postais de e-mail que utilizam o domínio fetaep.org.br, 
sendo 25 contas do tipo Exchange e 248 e-mails da hospe-
dagem.

O setor de informática sempre esteve de prontidão para auxiliar os sindicatos a sanar 
dúvidas quanto ao acesso, manuseio e se necessário configuração do e-mail em diversos 
softwares de gerenciamento, inclusive suporte para configuração do e-mail da FETAEP no 
Sistema CaixaW da Direta Informática.

Edição e finalização das imagens e vídeos com depoimen-
tos de Jovens Trabalhadores Rurais do Paraná, coletado 
pelo setor de Juventude e Agrária da FETAEP. O vídeo foi 
produzido para ser utilizado no estande da FETAEP no 
Show Rural 2014 e também publicado no YouTube e 
divulgado no site e redes sociais da FETAEP.

Além deste vídeo durante o ano ocorreram a edição de 
pequenos vídeos que são solicitados pelos diversos setores da FETAEP, geralmente são 
utilizados em eventos e alguns publicados em redes sociais.

E-mail

Relógio Ponto

Vídeo

      fetaepfetaep.org.br.org.br   fetaep.org.br@@@
WebWebMailMailWebMail
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permanentes, que exerçam suas atividades profissionais na agricultura familiar, apenas 
com a família de onde tiram o sustento, optaram em pagar como já vem pagando a 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, em favor da Entidade Sindical dos Trabalhadores Rurais - CONTAG, 
pois se sentem representados no gozo dos seus serviços, lutas e conquistas. A livre opção 
pela Entidade Sindical de Trabalhadores Rurais (Art. 8º da CF/88) foi garantida por decisão 
judicial prolatada pelo MM. Juiz Federal da 01ª Vara Cível de Curitiba PR, processo sob nº 
96.0014131-2, cuja decisão foi mantida em Grau de Recurso de Apelação/Reexame Necessário, 
processo sob nº 2000.04.01.008316-9/PR, junto ao Egrégio TRF/4ª Região, em Porto Alegre RS, 
e, em última instância, em grau de Recurso Especial, não conhecido, processo sob nº 1.274.763-
PR (2011/0206540-8), junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com decisão já transitada 
em julgado.

O departamento jurídico, na área previdenciária, acompanhou as alterações da legislação 
previdenciária que vem constantemente sendo proposta pelo governo, prestando consulto-
ria, com pareceres nos pontos em que se alterou procedimentos quanto aos meios de provas 
das atividades dos Trabalhadores/as Rurais no acesso dos benefícios sociais. Que não obs-
tante às alterações, felizmente é mantida a redução da idade em cinco anos, em relação aos 
urbanos, bem como a contribuição dos produtores familiares sobre uma alíquota do valor da 
comercialização dos produtos;

Consultorias Jurídica

Jurídico

à Diretoria;

aos Sindicatos;

aos próprios empregados rurais;

aos empregadores (anotações de carteira, dúvidas 
nas rescisões etc.);

a pedido dos STR's e também atendendo intimações 
do Ministério Público do Trabalho – Ofícios, assesso-
ramento e participação de audiências;

Assessoria Jurídica
Nas causas em que a FETAEP foi e é parte; destacando as ações cíveis em tramite nas comar-
cas de Curitiba, Telêmaco Borba, Foz do Iguaçu;

Destacando a procedência da Ação Ordinária de Cobrança proposta pela FETAEP e SRT de 
IBAITI, contra a empresa MANACA AGROPECUÁRIA LTDA que tramitou na Vara do Trabalho de 
Ibaiti, em razão de que a referida Empresa vinha recolhendo contribuição sindical dos empre-
gados assalariados rurais e não repassando os respectivos valores para as Entidades que 
compõe o Sistema Confederativo dos Trabalhadores Rurais, inclusive parte da verba é do 
Governo Federal – FAT, portanto, o não repasse das tais verbas, caracteriza crime de Ordem 
Pública Federal, por tratar-se de erários Públicos. 

Ações Trabalhistas;

Atendimento aos Trabalhadores/as Rurais

Análise de diversos acordos coletivos e orientações para adequá-los à legislação trabalhista.

Esclarecimentos aos Sindicatos sobre as normas de flexibilização da legislação trabalhista e 
as restrições a sua adoção integral;

Diversos atendimentos foram realizados: alguns buscavam somente conferir os valores 
constantes dos  termos de rescisão do contrato de trabalho, outros queriam tirar dúvidas 
sobre questões trabalhistas etc.

Homologações de rescisões de contrato de trabalho, empregados de empresas com ativida-
des rurais na base da região metropolitana e Curitiba.

Elaboração de diversos artigos publicados no Jornal da FETAEP;

Participação como colaborador, em diversos cursos que foram ministrados em Curitiba e 
diversas outras cidades no Estado do Paraná, tendo como público a classe dos trabalhado-
res/as rurais;

Participamos em todas as audiências junto ao Ministério Público do Trabalho – Procuradoria 
do Trabalho em Curitiba/PR., juntamente com a diretoria da FETAEP e também Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais Filiados e até mesmo assistindo ou representando estes;

Na área da Previdência Social, o departamento Jurídico assessorou os Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais com consultas e reuniões do Movimento Sindical com o INSS, em discus-
sões e reivindicações na conquista de soluções para as dificuldades enfrentadas pelos 
Trabalhadores(as) Rurais, no acesso aos direitos previdenciários, que apesar dos entraves 
burocráticos impostos pelo INSS, garantiu-se significativo avanço, no sentido de assegurar 
que Trabalhadores/as  Rurais fossem amparados em seu direitos previdenciários sociais;

Foram realizadas reuniões da Comissão de Políticas Sociais, com as Agências Regionais do 
INSS juntamente com as microrregiões sindicais do Estado e também com na Direção 
Regional. A assessoria acompanhou os trabalhos na elaboração de propostas e pareceres 
jurídicos sobre a Legislação Previdenciária aplicável aos Trabalhadores Rurais;

Atendimento também na elaboração de pareceres jurídicos diários aos STRs e aos trabalha-
dores atendidos na área de atuação da Federação na interpretação da Lei, orientações para 
interposição de recursos administrativos e ações judiciais na defesa de direitos previdenciári-
os;

Pareceres e consultas que o departamento jurídico atendeu sobre toda a questão que envol-
ve o enquadramento sindical dos produtores pequenos proprietários familiares sendo orien-
tados para não pagarem a contribuição sindical patronal – CNA, em razão de estar garanti-
dos de que como pequenos proprietários trabalhadores rurais familiares, sem empregados

Jurídico
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Formação e Organização Sindical

Uma caravana de 11 pessoas, composta por diretores da FETAEP, assessoria, e alguns 
Educadores da Rede do Paraná, participaram do 4º ENAFOR..

ENAFOR - Encontro Nacional de Formação

ENFOC - Paraná
1º módulo

ENFOC - Paraná
2º módulo

ENFOC - Paraná
3º módulo

O ENAFOR é um espaço político que aconte-
ce de três em três anos, onde vários temas 
de amplo impacto para o MSTTR se articu-
lam e muitas práticas formativas são 
expressas numa relação direta com a 
prática sindical. Alguns objetivos do 
ENAFOR são: refletir sobre caminhos, temas 
e abordagens, papel e caráter de formação 
no MSTTR.

O ENAFOR é ainda um espaço voltado para
 a partilha de saberes e fazeres, re-construção de caminhos, revisita práticas, estratégias 
políticas e sistematização de vivências. Em 2014  tivemos como tema: “Formação de Base 
para quê?”

Formatura ENFOC - Paraná

FORMAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Equipe de Trabalho
Diretor responsável: Mário Plefk
Diretor adjunto: Ademir Mueller

Quadro técnico: Paula Shizuka Shirata e Wanessa Franco.

A Secretaria de Formação e Organização Sindical tem como principal desafio dinamizar os 
espaços formativos, estabelecendo diálogos entre as Secretarias que coordenam as 
diversas áreas de atuação do MSTTR. A Formação é estratégica, pois está voltada ao 
aperfeiçoamento da prática sindical. Já a Organização Sindical busca o fortalecimento das 
entidades sindicais, por meio da realização de processos eleitorais e de gestão sindical 
transparentes e fundados na ética.

O elemento balizador das ações formativas desenvolvidas pelo MSTTR é a Política Nacional 
de Formação (PNF), a partir da qual foi traçado o projeto político pedagógico da ENFOC 
(Escola Nacional de Formação da CONTAG). Todas as ações formativas desenvolvidas pela 
Escola são pautadas nas diretrizes do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PADRSS).

No ano de 2014 a Secretaria de Formação realizou o 4º Itinerário da ENFOC Estadual com a 
participação efetiva dos Educadores da Rede do Paraná que foi fundamental para que este 
Itinerário acontecesse, pois a organicidade da Enfoc e CONTAG/FETAEP é construída por 
meio da integração das entidades sindicais na vida e na gestão da Escola, criando condi-
ções para que a pluralidade de ideias e experiências do MSTTR sejam contempladas na 
prática pedagógica.

Houve a participação no 5º Itinerário da ENFOC Nacional que se caracteriza na formação 
modular em duas etapas de 12 dias cada, sendo que em 2014 houve a realização do primei-
ro módulo.

Formação Sindical

PNF - Política Nacional de Formação

ENFOC - Escola Nacional de Formação da Contag
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PREVIDÊNCIA SOCIAL

A FETAEP realizou, no dia 10/07/2014, em 
Cascavel, o Encontro Regional sobre 
Previdência Social, com o propósito de 
promover o diálogo entre os STRs e servi-
dores das Agências da Previdência Social 
(APS) que atuam no âmbito das Gerências 
Executivas do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), o Gerente Executivo, além de 
diretores e assessores da Federação.

O objetivo principal do Encontro foi tratar do acesso dos(as) trabalhadores(as) rurais 
(agricultores familiares e assalariados) aos benefícios previdenciários. A Federação partiu 
do pressuposto de que por intermédio do diálogo interinstitucional poder-se-ia estabelecer 
encaminhamentos capazes de facilitar e otimizar o acesso da categoria aos benefícios.

A política de previdência social integra a Secretaria de Políticas Sociais e esteve sob a 
responsabilidade da Sr.ª Marucha Vettorazzi e do Sr. Ademir Mueller. Contou com a asses-
soria do Dr. Antônio Miozzo, Milton Preseziniuk e Marileia Tonietto.

A Sr.ª Marucha participou de reuniões periódicas nas gerências do INSS em Curitiba ocu-
pando a cadeira de conselheira representante da FETAEP.

No âmbito do convênio da CONTAG com o INSS, a FETAEP deu continuidade ao encaminha-
mento da documentação necessária a habilitar os STRs filiados a efetuarem o cadastra-
mento no CNIS RURAL. Ao final de 2014, mais de 150 Sindicatos encontravam-se habilitados 
para tal finalidade.

O procedimento de cadastrar os agricultores familiares (as) e membros componentes do 
grupo familiar tem por objetivo registrar sua filiação como segurados especiais no sistema 
CNIS e, ao mesmo tempo, reunir documentos comprobatórios do exercício de atividades 
rurais.

Encontro Regional

Cadastro Nacional de Informações Sociais

Encontro Regional sobre Previdência Social
Cascavel - PR

 Também é de responsabilidade da Organização Sindical 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 paralelas na mesma base de representação do 
sistema CONTAG. Em circunstâncias em que algum STR seja objeto de tal ação, FETAEP e 
Sindicatos articulam-se de maneira a manter e defender a unicidade sindical, conforme 
estabelecido na Constituição Federal de 1988.

Formação e Organização Sindical

Organização Sindical

orientar os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, baseado na legislação vigente, quanto aos 
documentos necessários para sua regularização e atualização como entidade de classe no 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da Superintendência Regional do 
Trabalho, em Curitiba – PR.

protocolar processos no Ministério do Trabalho, inclusive participar de discussões com os 
agentes quanto a possíveis exigências não devidas;

orientar acerca das eleições sindicais, avisando-os quanto ao término dos mandatos e 
acompanhando os processos eleitorais para que sejam feitos na data correta, com trans-
parência e em conformidade com os Estatutos Sociais de cada STR;

confeccionar as carteirinhas de identidade sindical dos dirigentes.

Principais atribuições 

O setor presta orientações utilizando-se do método do passo a passo, de forma a auxiliar 
os Sindicatos em cada etapa, além de disponibilizar modelos dos documentos. O objetivo é 
evitar ao máximo que os processos apresentem algum tipo de erro ou falta de documen-
tos.

Diário Oficial da União

Há o acompanhamento de todos os processos encaminhados ao MTE no que diz respeito à 
atualização de dados cadastrais, solicitação de registro sindical, alteração estatutária, 
incorporação de extensão de base, enfim, qualquer atualização feita no CNES (Cadastro 
Nacional de Entidades Sindicais).

Suporte aos Sindicatos

CNES
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SAÚDE

No dia 29 de abril, aconteceu  uma Reunião 
preparatória para os  Facilitadores  da Saúde  
onde iniciou a construção  a rede   de 
Facilitadores para  fortalecer e qualificar a 
participação do campo nos espaços de contro-
le social de  Saúde. Reunião Preparatória para os 

Facilitadores da Saúde

A Secretaria de Políticas Sociais na pasta de Saúde, no ano de 2014, contou com Maria 
Marucha S. Vettorazzi como diretora responsável e com a funcionária Delcinéia W. 
Serconhuk. 

Durante o ano a FETAEP participou de inúmeras Reuniões  no Conselho Estadual de Saúde  
- CES; reuniões   estas, realizadas nas últimas quintas e sextas feira  de cada mês, onde 
foram discutidos vários assuntos  referente ao SUS   e a Legislação  tanto  Estadual como 
Nacional.

Nos  dias 24 e 25 de fevereiro  aconteceu na Contag, o 1º  Encontro Nacional de 
Conselheiros/as de Saúde do Campo,   em parceria com a  FIOCRUZ,  CONTAG e FETAGs e 
Ministério da Saúde. O Paraná participou com  os dirigentes  Sindicais Mery Terezinha 
Woiciekoski do STR de Agudos do Sul, Afonso Rendak do STR de São José dos Pinhais e Marli 
Catarina C.V. da Rocha do STR de Tijucas do Sul  juntamente com a diretora  de Políticas 
Sociais  Maria Marucha S. Vettorazzi.

Entre os dias 05 a 09 de maio  aconteceu o  I Módulo Regional Sul do curso de formação do 
projeto “Formação de Lideranças para Gestão Participativa da Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas”, em conexão com  os Cerets (Centro 
de Referência de Saúde do Trabalhador) do Paraná e também com  as Ouvidorias  Nacional 
e Estaduais  ( Paraná e Rio Grande do Sul). Os outros 02 módulos serão realizados  nos  
Estados  que abrangem  a Regional Sul da Contag.  

I Módulo Regional Sul do curso de formação do projeto

Previdência Social

Embora ocorram problemas operacionais com relação ao sistema, a FETAEP tem incentiva-
do os STRs a realizarem o cadastramento, pois resulta no acesso dos trabalhadores (as) 
rurais aos benefícios previdenciários.

O cadastro no CNIS RURAL possibilita aos trabalhadores e trabalhadoras rurais ter acesso 
aos direitos previdenciários (aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-doença, dentre 
outros), vez que conterá todos as informações necessárias para reconhecimento de sua 
condição de segurados especiais. Como tais informações devem ser atualizadas, os traba-
lhadores e trabalhadoras devem comparecer ao STR anualmente para realizar a inclusão 
dos dados no sistema.

A assessora da FETAEP, Marileia Tonietto, foi nomeada, em janeiro de 2014, mediante publi-
cação em Diário Oficial da União, conselheira representante dos trabalhadores no Conselho 
de Recursos da Previdência Social (CRPS). Com mantado de dois anos de duração, a assesso-
ra passou a compor a 1ª Composição Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento no Paraná.

O CRPS é órgão do gabinete do Ministro da Previdência Social, cuja função é a de promover o 
controle jurisdicional das decisões do INSS em matéria de benefícios. Ou seja, o CRPS atua à 
semelhança de Tribunal Administrativo do Ministério da Previdência Social, com o propósito 
de julgar decisões da Autarquia Previdenciária, regulando sua atuação como gestor da 
Previdência Social brasileira.

O CRPS é composto por duas instâncias decisórios: Juntas de Recursos (julgam matéria 
previdenciária em primeira instância) e Câmaras de Julgamento (julgam em segunda e 
última instância).

Conselho de Recursos da Previdência Social

O INSS tem adotado conduta contrária à Lei n.º 11.718/2008, que disciplina o trabalho de 
curta duração exercido pelo trabalhador assalariado rural (chamado de “diarista rural” ou 
“boia-fria”), exigindo dos próprios trabalhadores (as) rurais assalariados o recolhimento 
das contribuições na condição de “contribuinte individual autônomo”. Tal procedimento é 
ilegal e traz consequências negativas para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras.

A FETAEP, mediante diálogo com o Ministério da Previdência Social, com a própria Presidente 
da República e outros ministérios afins, tem buscado reverter esta situação e solucionar os 
entraves que impedem o acesso dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais assalariados 
sem registro em carteira aos benefícios previdenciários.

Benefícios aos assalariados(as) de curta duração
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Durante o ano de 2014, a pasta de Erradicação do Trabalho Infantil, esteve sob respon-
sabilidade da diretora Maria Marucha e da funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

A diretora Marucha, que representa a 
FETAEP no Fórum Estadual de Erradicação 
do Trabalho Infantil – FETI, participa de 
reuniões mensalmente, onde são divulga-
das as ações e trabalhos realizados pelo 
FETI, que tem por objetivo o monitoramento 
do  P lano Nac ional  de  prevenção e 
Erradicação do trabalho Infantil, e proteção 
ao trabalhador adolescente.

Em 2014 foram realizadas reuniões com o 
Ministério Público em parceria com várias 
entidades, inclusive Conselhos Tutelares, 
formando assim o Fórum  Estadual da 
Erradicação do Trabalho Infantil. 

A FETAEP preocupada com o trabalho das 
crianças e o êxodo rural, realizou reuniões, 
proporcionando esclarecimentos sobre que é trabalho infantil e que certos tipos de traba-
lhos podem estar prejudicando a Saúde das crianças  ao longo de suas vidas,  principal-
mente  os trabalhos de  forma repetitiva e exaustiva, já que estão em fase de crescimento.

Sendo assim levamos também reivindicações de melhorias no meio rural como mais 
escolas, Creches e meios de transporte, para que nossos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais possam ter melhores condições de manter seus filhos nas escolas e assim poder 
diminuir o trabalho infantil. 

ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL

Saúde

Durante todo o ano foi trabalhado contra o uso dos agrotóxicos nas lavouras e hortas. 
Para tanto, foram realizados muitos encontros,  onde se  avaliou  a Saúde preventiva   
com  uma  alimentação saudável,  sem o uso  de agrotóxicos , pois   constatou-se a exis-
tência de leite materno  contaminado devido ao uso de  agrotóxicos.

Juntamente  com  o Cerest da 2º Regional de Saúde,  foram feitas várias reuniões nos 
polos  com a indicação  de STTRs  para  a participação, a fim de que os mesmos contribuam  
no processo  de  buscar   a implantação ou  reimplantação da  segurança  alimentar.

Entre  outras  reuniões,   também aconteceu na FETAEP,   um encontro com os  
Facilitadores  de Saúde  para trazer informações e esclarecimentos da Política Nacional de 
Saúde Integral para a População do Campo e da Floresta, identificando os desafios para a 
sua implementação em cada território.

Os municípios que contribuíram  para  as Conferências  Regionais  da Saúde foram: 
Apucarana, Irati, Cascavel, Maringá, Pato Branco e Londrina. Estabeleceu-se assim, a  
articulação entre representantes do Movimento Sindical e de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais e gestores/trabalhadores do SUS para a elaboração de estratégias 
que viabilize a implantação da PNSIPCFA(Política Nacional de Saúde Integral para a 
População do Campo, Floresta e Águas),  nos Territórios  Estadual. tendo como objetivo 
específico apresentar o problema  do uso dos agrotóxicos e os  efeitos  à saúde e ao meio 
ambiente.

Representando a FETAEP, a diretora Maria Marucha Vettorazzi, Secretária de Políticas 
Sociais faz parte do Comitê Gestor/Saúde junto à Contag, Fiocruz, representando também 
a Regional Sul, onde defende os direitos dos  trabalhadores/as da agricultura.

Reunião com os facilitadores de saúde
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A pasta de Educação do Campo no ano de 2014, contou com Mercedes Panassol 
Demore como diretora responsável e com a funcionária Delcinéia W. Serconhuk. 

A Educação do Campo é um direito social e por meio dela se renovam os valores, atitudes, 
conhecimentos e práticas que pertencem a terra.

Buscando melhorar o conhecimento dos jovens sobre a educação do campo e o movimento 
sindical, a FETAEP promoveu um encontro com alunos da Casa Familiar Rural de Vera Cruz 
do Oeste nos dias 20 e 21 de agosto, onde apresentou aos alunos as políticas de atuação e 
estrutura da entidade. Também levou os estudantes para um passeio cultural. As ativida-
des foram encerradas com uma visita técnica à Fazenda Experimental da UFPR - Pinhais, 
onde os alunos puderam ver e aprender um pouco das experiências realizadas no local 
para quem sabe, colocar algumas coisas em prática na CFR e em suas propriedades.

Visita Técnica à Fazenda Experimental da UFPR Alunos da CFR de Vera Cruz do Oeste na FETAEP

Na Educação do Campo, continuamos trabalhando em parceria com a Articulação 
Paranaense por uma Educação do Campo, para construir e estabelecer apoios para efeti-
varmos nossos projetos, e são muitos os parceiros e os profissionais engajados nessa luta.

O curso Interdisciplinar em Educação do Campo, é fruto da luta realizada pelos sujeitos 
coletivos que comprometidos com a educação do campo e preocupadas com as demandas 
dadas pelo próprio avanço deste movimento, elaboram proposições inovadoras em busca 
de assegurar uma educação de qualidade gratuita, dando condições especiais de perma-
nência aos estudantes e têm como prioridade atender pessoas oriundas do campo, jovens 
e adultos, educadores que realizem/desenvolvam atividades formativas formais ou 
informais junto às populações do campo.

EDUCAÇÃO DO CAMPOTERCEIRA IDADE
Em 2014 a Secretaria da Terceira Idade, esteve sob responsabilidade da diretora 
Mercedes Panassol Demore a funcionária Delcinéia W. Serconhuk. 

As atividades da Secretaria da Terceira Idade, continuaram voltadas ao debate e divulga-
ção do Estatuto do Idoso e o Fundo Nacional dos Idosos, alertando sobre as armadilhas das 
financeiras com relação ao crédito consignado, Previdência, bem como transmitindo 
informações sobre os cuidados e a saúde e a autoestima da pessoa idosa.

Durante ano aconteceram vários Encontros 
Regionais e Encontros Municipais realizados 
pelos STTRs, em parceria com a FETAEP e 
Reuniões do Coletivo Nacional e Estadual do 
Idoso.

Esses encontros mostraram importantes 
caminhos a serem percorridos, para que 
possamos construir uma política que de fato 
represente as necessidades e vontades da 
terceira idade do MSTTR.

Temos muito a percorrer, mas o sentimento é de que já estamos no caminho certo, todos 
entendemos que temos que olhar para esse público não como coitados, que precisam de 
cuidado, mas como pessoas que envelhecem e não param de trabalhar, que continuam 
ativos, contribuindo com o sustento da família, com a arrecadação do município e com a 
sustentação do movimento também.

Encontro Regional - Terceira Idade
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A Habitação Rural no ano de 2014 contou com o Sr. Aristeu Elias Ribeiro como diretor 
responsável, com o Sr. José Carlos Castilho, Sr. Ademir Mueller e Sr. Jairo Correa de 
Almeida como diretores adjuntos e com a funcionária Luciana Polizeli.

O ano de 2014 foi de muito trabalho no acompanhamento das obras, contratadas no ano anteri-
or, tendo o Banco do Brasil como agente financeiro. Foram 08 empreendimentos concluídos 
totalizando 145 novas moradias no meio rural.

HABITAÇÃO RURAL

Santa Izabel do Oeste - 17 Unidades Habitacionais Sulina - 13 Unidades Habitacionais

Além destes empreendimentos, outros seis já haviam sido protocolados, no final de 2013, e 
aguardavam a liberação para contratação, que veio a acontecer entre março e junho de 
2014, somando mais 91 unidades habitacionais, que imediatamente iniciaram a execução 
das obras. Nesta remessa, vale destacar a contratação de um empreendimento com 07 
famílias de assentados da Reforma Agrária no Município de Saudade do Iguaçu.

Torna-se importante ressaltar também, que neste processo de acompanhamento, foram 
realizadas várias viagem aos Municípios com o intuito de fiscalizar o andamento das obras 
e, em algumas situações, para resolver pendências ou mediar conflitos entre lojas, STR e 
beneficiários.

Bom Jesus do Sul - 23 Unidades Habitacionais Saudade do Iguaçu - 22 Unidades Habitacionais

Educação do Campo

Em parceria com algumas universidades, a FETAEP indicou alunos de algumas Casas 
Familiares Rurais, bem como  filhos de agricultores de outros municípios e sócios do STTR, 
que demonstraram interesse no referido Curso de Licenciatura em Educação do Campo.

No ano de 2014, a FETAEP contribuiu para o não fechamento de 02 escolas rurais no municí-
pio de Inácio Martins, através de um pedido de apoio da 
presidente do STR de Inácio Martins, Leoni Vieira para 
ajudar a comunidade. 

Com a Lei n° 12.960/14, e também uma cópia da carta de 
compromisso contra o fechamento das escolas do 
campo da Articulação Paranaense de Educação do 
Campo, enviada pela FETAEP, os pais de alunos elabora-
ram um abaixo assinado que foi encaminhado à prefei-
tura. Após a mobilização, o prefeito do município, em 
reunião com os pais de alunos e moradores daquela 
comunidade, se comprometeu em manter abertas as 
duas escolas e também em realizar as melhorias necessárias para a segurança dos alunos 
e funcionários.

Escola Municipal Rural
de Leonópolis
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A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais foi constituída pelo diretor titular, 
Sr. Jairo Correa de Almeida e diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. Conta hoje com a 
assessoria jurídica dos Drs. Carlos Buck, João Batista de Toledo e Leonaldo Silva e 
Assessor de Políticas Salariais, Sr. Clodoaldo Gazola.

ASSALARIADOS(AS) RURAIS

Em abril de 2014 a Federação participou da Audiência Pública “Cadeia Produtiva da Mandioca: 
condições de trabalho na área rural e responsabilidades”. Esta Audiência foi realizada no 
Município de Paranavaí e contou com exposições do Ministério Público do Trabalho, FETAEP, 
FAEP, SIMP – Sindicato das Indústrias de Mandioca do Paraná e MTE. Como resultado da 
audiência, o Ministério Público do Trabalho através da Procuradoria do Trabalho no Município de 
Maringá, expediu a Recomendação nº 1968/2014, ao qual estabelece práticas a serem adotadas 
por indústrias do ramo da mandioca, entidades representativas das indústrias do ramo da 
mandioca, produtores rurais de mandioca, entidades representativas dos produtores rurais e 
entidade representativas dos trabalhadores rurais.

Com base nos encaminhamento da Recomendação 
1968/2014 do MPT, a Secretaria de Assalariados(as) 
da FETAEP elaborou cartaz “Por que trabalhar com 
carteira assinada?” Em que compara os direitos de 
um trabalhador(a) com carteira assinada e sem 
carteira assinada.

No mês de maio participou do Seminário Nacional Sobre Assalariamento Rural no Brasil, promo-
vido pela CONTAG, com temas relacionados à GTB/2014 e Previdência Social para os 
Assalariados(as) Rurais; Sustentabilidade Político Financeira do MSTTR; Organização Sindical 
dos Assalariados(as) Rurais; Política Nacional do Trabalhador Rural Empregado – PNATRE; 
combate à informalidade: e-Social (simplificação da Lei nº 11.718/08); e Planejamento da 
Secretaria de Assalariados(as) Rurais da CONTAG.

Cadeia Produtiva da Mandioca

Cartaz de conscientização

Seminário Nacional sobre Assalariamento Rural

Habitação Rural

Também enfrentamos bastante dificuldade com a escassez de recursos financeiros 
liberados pelo Governo Federal (de maio a dezembro), para pagamento dos percentuais de 
obra executada, o que culminou em atrasos na finalização dos empreendimentos e o início 
das obras dos empreendimentos recém contratados.

Entretanto, a FETAEP ainda precisava atender mais 17 Municípios, conforme previsto no 
contrato com a QICOMEX. Dessa forma, em meio aos empreendimentos em andamento, em 
maio novas reuniões aconteceram nestes Municípios, para dar andamento na montagem 
dos novos projetos.

Em agosto foi protocolada, no Banco do Brasil, uma remessa com 12 empreendimentos (187 
UHs) e em setembro mais 03 (61 UHs), totalizando 255 unidade habitacionais. Vale lembrar 
que, já em função da escassez de recursos, o Banco do Brasil não aceitou internalizar a docu-
mentação dos empreendimentos, recebendo apenas a Carta Consulta de cada um (uma 
espécie de resumo com o número de unidades e valores).

Por intermédio da CONTAG, foram firmados alguns acordos com o Governo Federal, com o 
intuito de priorizar a contratação de cerca de 6.000 casas para os movimentos sociais, das 
quais estariam incluídas as 255 unidades da FETAEP. Entretanto, o Governo não cumpriu com 
o acordado e até dezembro de 2014 não houve novas contratações.

A equipe de trabalho da FETAEP esteve em Brasília duas vezes para acompanhar as negocia-
ções com o Governo, visando a liberação de novas contratações (conforme pactuado) e de 
resolver o passivo existente, com a falta de recurso para apagamento das obras em anda-
mento. Além disso, discutir as novas regras e propor melhorias para o “Minha Casa Minha 
Vida III”.

Em relação ao convênio firmado com o Governo do Estado, via COHAPAR, para subsidiar um 
recurso complementar destinado à mão de obra, em 2014 as reuniões institucionais continu-
aram, no entanto sem um posicionamento definitivo por parte da COHAPAR.

Sobre a Cooperativa Habitacional Rural do Paraná – COOHARP, em 2014 continuou sem 
operar como entidade organizadora. Estatutariamente a Cooperativa vem cumprindo as 
exigências legais, realizando suas assembleias e reuniões de diretoria.

O departamento, em 2014, se empenhou ao máximo para atender a demanda de sindicatos 
interessados em participar do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, orientar proce-
dimentos previstos normativamente e esclarecer dúvidas via ofícios, e-mail e telefonemas, 
bem como buscou resolver impasses gerados durante a execução dos empreendimentos 
contratados e na organização e encaminhamento de novas demandas no decorrer de 2014.
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Dentre muitas atividades desempenhadas pela Secretaria de Assalariados, destaca-
mos:

Participação no Pacto de Erradicação do Trabalho Análogo a Escravo de iniciativa da PRT 9ª 
Região, que atualmente o MTE está tendo uma atuação mais efetiva; 

Participação na Comissão de Colaboração com a Inspeção do Trabalho – CCIT junto a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná;

Participação no Encontro Estadual de Finanças;

Participação na Comissão Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados – CNATRE. 
Participação nas negociações de Convenção Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos de 
Trabalho.

Ainda, a assessoria realiza analises em homologação e rescisões de contrato de trabalho; 
análises e pareceres sobre propostas de Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, quando 
solicitados pelos sindicatos filiados;

Acompanhamento dos processos de Dissídio Coletivo em tramitação; participação 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 atividades relacionadas ao assalariamento rural.

Outras atividades desempenhadas

Assalariados(as) RuraisAssalariados(as) Rurais

Em uma ação formativa a Secretaria de Assalariados(as) da FETAEP elaborou 
Cartilha de “Direitos do Empregado e da Empregada Rural”, a qual contém 

os principais direitos e deveres trabalhistas dos assalariados e assalari-
adas rurais.

Cartilha

No mês de novembro foi reunido o Coletivo de 
Assalariados e Assalariadas Rurais, que discutiu 
e aprovou a Pauta de Reivindicação unificada da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016. 
Também foi apresentado um relatório das 
Convenções Coletivas de Trabalho firmadas em 
2014. No ano, 99 Sindicatos de Trabalhadores 
Rurais firmaram Convenção Coletiva. O maior 
Piso Salarial convencionado foi de R$ 1.037,98, 
firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de São Jorge do Patrocínio. O Piso Salarial médio 
dessas Convenções foi de R$ 880,70. Esse valor 
representa um ganho de 21,64% em relação ao Salário Mínimo Federal. Também mostrou 
que 31% dos STTR´s firmaram Convenção Coletiva de Trabalho com Piso Salarial igual ou 
superior ao Piso Salarial Regional do Estado do Paraná.

Coletivo de Assalariados Rurais

Participação efetiva nas audiências junto ao Ministério Público do Trabalho, juntamente 
com os STTRs quando intimados a prestarem esclarecimentos a respeito de instrumentos 
coletivos firmados (Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho), assessorando os dirigentes 
sindicais.

Audiências junto ao MPT

Reunião do Coletivo de Assalariados(as) Rurais
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No lançamento do Plano Safra 2014-2015 foi realizado através de 
Vídeo Conferência fim de orientar os Dirigentes Sindicais e produto-
res sobre as novas regras.

A cartilha de orientação do PRONAF foi lançada e utilizada não 
apenas pelos STR's, mas também por várias entidades parceiras. As 
resoluções de renegociação de dívida foram divulgadas para que os 
agricultores pudessem fazer a renegociação e assim voltar a aces-
sar a política pública de crédito rural.

Fazemos um trabalho constante a fim de esclarecer os agricultores devido aos problemas relacio-
nados ao acesso dos agricultores ao Proagro quando da frustração da safra. As orientações são 
feitas através da cartilha do PRONAF.

A participação dos Assessores Regionais do Convênio EMATER/FETAEP deve ser destacada pelo 
aspecto educativo, tanto na assessoria aos dirigentes sindicais, quanto na orientação aos agricul-
tores familiares nas Políticas de Ação dos departamentos da Fetaep

O Departamento tem tentado solucionar todos os problemas relacionados com a Declaração de 
Aptidão. As dificuldades e problemas que não conseguimos solucionar aqui foram prontamente 
encaminhados e atendidos pela Contag e MDA.

Continuamos trabalhando a manutenção junto ao Governo do Estado do Fundo de Aval, Programa 
que garante aos agricultores familiares que não possuem garantias reais solicitadas pelas 
Instituições Financeiras serem avalizados pelo próprio Estado.

Além do exposto sinteticamente, o Departamento de Política Agrícola da Fetaep 
participou de inúmeras reuniões onde se discutiu Políticas Públicas para Agricultura 

Familiar, nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal.

Agrícola

Crédito Rural

PROAGRO

Convênio EMATER/FETAEP

Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP

Fundo de Aval

AGRÍCOLA
Equipe de Trabalho:

Diretor títular: JOSÉ CARLOS CASTILHO
Diretor adjunto: ARISTEU ELIAS RIBEIRO

Assessor Estadual: MARCOS LUIZ MACIEL SOUZA
Assessor Técnico: HERMES ALVES DOMINGOS

Auxiliar Administrativa: ANGELA MARIA FACHINETTI DO CARMO 

Este Departamento 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 agricul-
tura familiar. Neste sentido, no início do ano organizamos juntamente com a Microrregião 02 a 
visita de Dirigentes Sindicais e Agricultores Familiares ao Show Rural, evento que se realiza em 
Cascavel, que tem o objetivo de adquirir conhecimento e experiências para ser aplicadas em suas 
propriedades, onde visitaram aproximadamente 6.000 agricultores familiares em caravanas 
organizadas por Sindicatos de Trabalhadores Rurais filiados a Fetaep. 

A FETAEP trabalha em todos os sentidos as questões de Desenvolvimento Territorial, política 
discutida e aprovada pelos trabalhadores/as rurais em Congresso, e entendemos que é a melhor 
maneira dos Agricultores Familiares terem acesso às várias Políticas Públicas que asseguram um 
aumento de renda e melhoria da qualidade de vida. Assim, a FETAEP, fez parte da Comissão orga-
nizadora da Conferência Estadual de Desenvolvimento Territorial e trabalhou para que o MSTTR 
estivesse presente e discutisse as propostas da Agricultura Familiar nas 24 Conferências 
Territoriais que aconteceram no estado.

A FETAEP vem discutindo juntamente com as outras Federações da Regional Sul da CONTAG a 
possibilidade de unificar os procedimentos para a comercialização de soja para produção de 
biodiesel por parte da Agricultura Familiar. A partir dessas discussões a FETAEP elaborou uma 
minuta mínima de contrato para que as empresas produtoras de biodiesel instaladas no Estado e 
outras de outros estados usassem como parâmetro para as suas minutas. Na sequência a FETAEP 
anuiu as minutas de contratos de 10 Empresas produtoras de biodiesel para fornecimento de soja 
pela Agricultura Familiar.

Como parte do trabalho de discussão de melhoria do nível de renda da Agricultura Familiar a 
FETAEP tem uma vaga no Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Paraná 
– CONSELEITE–Paraná

Desenvolvimento Territórial

Biodiesel

CONSELEITE
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Mesmo diante deste cenário de entrave a Fetaep 
realizou diversos eventos de divulgação do PNCF no 
Estado do Paraná. Foram realizadas eventos de 
capacitações iniciais envolvendo mais de 330 traba-
lhadores rurais interessados em ingressar no 
Programa.

Foi realizado um treinamento para técnicos novos e 
atualização dos técnicos credenciados para atuar no 
PNCF no Paraná, com o intuito de atualizar quem já 
está atuando no Programa e também permitir que técnicos novos indicados dos STR possam 
atuar realizando projetos do PNCF .

Para atualizar as informações do PNCF foi lançada a Cartilha do 
Programa Nacional de Crédito Fundiário que contemplava estas altera-
ções e já utilizada neste treinamento de técnicos.

Após estes treinamentos foram credenciados mais técnicos que totali-
zou 84 técnicos credenciados pela FETAEP, sendo todos indicados pelos 
STRs.

Foram analisadas 263 propostas do PNCF,  destas 51 propostas de assun-
ção de dívida e 63 propostas do Pronaf A, sem contar os retornos de 
propostas com problemas que devem ser analisadas novamente. 

A FETAEP participou de todas as reuniões da Câmara Técnica do PNCF que além de aprovar as 
propostas também discute e propõe mudanças.

Eventos e Treinamentos sobre PNCF

Com relação à reforma agrária, foram realizadas reuniões e audiências no INCRA para o acompa-
nhamento das famílias de acampados apoiados pela FETAEP e STR.

Reforma Agrária

Eventos para novos técnicos do PNCF

Agrária

AGRÁRIA
Equipe de Trabalho:

Diretor Responsável: MARCOS JUNIOR BRAMBILLA
Assessores: Ana Paula Conter Lara, 

Matheus Pereira Ramos, 
José Luiz Kliemczack.  

O departamento de Política Agrária da Fetaep compreende o Programa Nacional de Crédito 
Fundiário- PNCF, Banco da Terra e as ações de Reforma Agrária e Regularização Fundiária.

O ano de 2014 foi o ano de muitos entraves tanto no Programa Nacional de Crédito Fundiário, 
quanto para a Reforma Agrária.

Diante deste cenário no dia 1º de Abril foi realizada uma grande mobilização 
denominada “Dia Verde”. Para este evento foram realizadas cinco reuniões prepa-
ratórias para buscar subsídios juntos aos assentados, acampados, beneficiários 
do PNCF, BT para propor mudanças e cobrar avanços das autoridades competen-
tes. 

Neste dia foi feita uma mobilização em frente ao INCRA concomitantemente com 
uma audiência pública na assembleia legislativa do Paraná, que contou com a 
participação de 500 trabalhadores Rurais.

Os pontos centrais da audiência foram a demora das esferas públicas em desapropriar terras e 
em concretizar a regularização fundiária além de mudanças urgentes nas normas do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).

Dia Verde

Audiência Pública na Assembléia Legislativa Manifestação em frente ao INCRA
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Também aconteceu o Festival Regional da Região Sul, 
com o envolvimento das três Federações do Sul: 
Fetaep, Fetaesc e Fetag-RS e a Contag.

Este evento foi realizado em Curitiba, e teve como 
objetivo analisar as diferentes realidades que mar-
cam a vida da juventude rural do sul do Brasil, e neste 
sentido, propor ações e políticas a serem assumidas 
pelos diferentes níveis de governo, na intenção de 
promover oportunidades de vida digna no campo, 
capazes de consolidar a sucessão rural.

A realização destes dois eventos ocorreram num 
importante momento, que foi o da vivência do Ano 
Internacional da Agricultura Familiar, Campesina, 
Indígena. Para assim, denunciar o impacto negativo 
que o atual modelo de desenvolvimento rural, basea-
do no agronegócio, tem representado para a juventu-
de rural que se vê forçada a migrar para as cidades.

Foi neste ano que a comissão da juventude da Fetaep começou a ter uma maior atuação, fruto 
das capacitações realizadas no ano anterior, visando maior envolvimento destes jovens no 
MSTTR. Também foi realizadas reuniões para traçar estratégias bem como planejar as ações que 
foram desenvolvidas com a juventude 

Festival da Juventude Região Sul

Festival da Juventude Região Sul

Reunião com a Comissão da Juventude Rural

Juventude Rural

Festival Regional da Juventude Rural

CEJUTRA

Juventude Rural
Equipe de Trabalho:

Diretor Responsável: MARCOS JUNIOR BRAMBILLA
Assessora: Ana Paula Conter Lara

O ano de 2014 foi marcado pelo 2º Festival Estadual da Juventude Rural, que aconteceu em maio 
em Pontal do Paraná, com a participação de 400 jovens.

Para este grande eventos foram realizados nove encontros regionais, envolvendo as 10 Regiões 
Sindicais da FETAEP, com a participação de mais de 1.300 jovens, que debateram os temas: 
sucessão rural, alicerçado em eixos estruturantes como acesso à terra, educação do campo, 
trabalho e renda e políticas públicas para juventude rural, como forma de fortalecer e ampliar a 
agricultura familiar com sustentabilidade econômica e social, respeitando toda a diversidade 
cultural, étnico-racial e organizativa dos povos do campo que formam o Estado do Paraná. 

E a partir destas discussões e que foram traçadas as proposições para enriquecer o debate para 
o Encontro Estadual. O diretor de Jovens da Fetaep, Sr. Marcos Junior Brambilla, participou de 
todos estes eventos.

2º Festival Estadual da Juventude Rural 2º Festival Estadual da Juventude Rural

A participação da juventude no show rural foi expressiva e ganhou destaque com as 
experiências de sucesso que foram apresentadas, mostrando e incentivando a per-
manência da juventude no campo com um projeto de vida com qualidade e digno.

Com o sucesso da cartilha de Oportunidades aos Jovens rurais do ano passado, para 
este ano atualizamos a cartilha que também continuou um sucesso.

Festival Estadual da Juventude Rural

Show Rural
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O Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais, foi realizado nos dias 10 e 11 de junho, na FETAEP, 
onde participaram 40 mulheres vindas das regionais. 
Neste encontro as mulheres tiveram como palestran-
tes a enfermeira Izabel Christina Mello de Brito, repre-
sentando a Secretaria Estadual de Saúde, que trouxe 
informações de como funcionam as Políticas da aten-
ção à saúde da mulher, quanto a Violência contra a 
mulher, a saúde da mulher trabalhadora, direitos 
sexuais e reprodutivos, aborto e saúde do adolescente; 
a diretora Marucha Vettorazzi falou das Ações da FETAEP no Conselho Estadual de Saúde; a 
advogada Rafaela Lupion, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, abordou A 
Violência Contra à Mulher e também informou sobre o papel que o Conselho exerce diante da 
violência e por quais instituições o Conselho é formado e a Secretária de Mulheres da CONTAG, 
Alessandra Lunas, que informou sobre os avanços do GTB 2014 – Nacional, o papel da Comissão 
Nacional e Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais  e sobre o Lançamento do Plano Safra 
14/15(mulher). Fez também um breve resgate geral das Marchas anteriores colocando algumas 
das principais conquistas, entre elas, as Unidades Móveis, a titulação conjunta da Terra, que 
conforme pesquisa, 72% dos títulos de terras no Brasil estão no nome das mulheres e que em 
outubro de 2013, comemoramos um milhão de documentos emitidos para mulheres rurais. 

Nos dias 09 e 10 de setembro, as Coordenadoras e 
Suplentes Regionais de Mulheres, a Secretária de 
Mulheres da FETAEP, Mercedes Demore, a Secretária 
de Políticas Sociais, Marucha Vettorazzi e a funcio-
nária Delcinéia, participaram em Porto Alegre –RS, 
do Encontro de Mulheres da Região Sul, onde o tema 
principal foi a Violência contra a Mulher do Campo, 
da Floresta e das Águas.

Encontro Estadual de Mulheres
Trabalhadoras Rurais

Encontro de Mulheres da Região Sul

Durante o mês de outu-
bro, a FETAEP realizou a 
Campanha do Outubro 
Rosa, em atenção à 
s a ú d e  d a  M u l h e r 
Trabalhadora Rural , 
como forma de preven-
ção e diagnóstico preco-
ce do câncer de mama.
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Suplentes Regionais de Mulheres, a Secretária de 
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da Floresta e das Águas.

FETAEP adere ao Outubro Rosa

Mulheres

MULHERES

Curso de Formação Política para
as Mulheres na Contag

Entrega das Unidades Móveis

A Secretaria de Mulheres no ano de 2014 contou com Mercedes Panassol Demore como 
diretora responsável e com a funcionária Delcinéia W. Serconhuk. 

A Sra. Mercedes, participou de inúmeras reuniões do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do 
Paraná, do qual a FETAEP faz parte,  de Seminários 
sobre a Violência Contra a Mulher, da instalação do 
Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher, do qual a FETAEP também é 
integrante e de Oficinas Nacional do Projeto 
Margaridas em Marcha.

Aconteceu em três módulos, o Curso de Formação 
Política para as Mulheres na Contag, onde partici-
param a diretora Mercedes Panassol Demore e a 
Coordenadora de Mulheres da Regional 03, Ines 
Paladini do Vale.
A violência contra a mulher não escolhe raça, idade, nem condição social. As Unidades Móveis 
foram conquista da Marcha das Margaridas 2011 e em reforço ao Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o Paraná recebeu da Secretária de Políticas 
Públicas para as Mulheres, do Governo Federal, 03 Unidades Móveis, no dia 20 de março. Estas, 
destinadas a apoiar a prestação de serviços de acolhimento, atendimento e orientação às mulhe-
res do campo.

A entrega destas Unidades Móveis ocorreu no 
Parque Birigui, em Curitiba, onde contou com 
inúmeras autoridades, mas o mais importante, 
com a presença de aproximadamente 300 traba-
lhadoras rurais, que são as protagonistas desta 
conquista; trazidas pela FETAEP em parceria com 
as Regionais Sindicais.

Foram realizados durante o ano de 2014, 
Encontros de Mulheres Trabalhadoras Rurais

sendo eles, estadual, regionais, municipais e intermunicipais. O objetivo central dos eventos foi 
tratar o protagonismo das mulheres rurais e planejar a organização delas na Regional Sindical e 
nos respectivos STTRs, buscando uma maior sindicalização e participação na vida do Movimento 
Sindical. Capacitar às mulheres rurais é oportunizar uma participação ativa não só no MSTTR 
como também na vida da sociedade.
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O departamento de arrecadação em 201 teve como diretor responsável o Sr. Jairo 
Correa de Almeida e como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller, bem como contou com 
os funcionários Solange do Rocio Seer Halmata, Sérgio Luiz Bernert, Nilson Capalbo e 
Gilmar da Mata de Medeiros.

ARRECADAÇÃO

No ano de 2014 participaram do Sistema de Arrecadação da Contribuição Confederativa e 
Sindical do Agricultor Familiar 180 STR's e da Contribuição Sindical do Assalariado Rural 141 STR's, 
foram encaminhadas 31.788 (trinta e uma mil, setecentos e setenta e oito) guias preenchidas 
para Agricultores Familiares,12.129 (doze mil, duzentas e vinte nove) guias semi preenchidas 
para Contribuição Sindical de Assalariados Rurais e 5.588 (cinco mil, quinhentas e oitenta e oito) 
guias em branco destinadas a arrecadação daqueles que não faziam parte de nossos cadas-
tros.

Participaram do Novo Sistema de Arrecadação 60 sindicatos com a emissão de 43.248 (quarenta 
e três mil, duzentas e quarenta oito) guias, neste novo sistema os sindicatos tem como acompa-
nhar diariamente os pagamentos efetuados e valor de repasse.

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, foram geradas guias para 85 novos 
empregadores.

Contribuição Confederativa do Assalariado Rural

Temos 186 (cento e oitenta e seis) municípios integrados no sistema da Mensalidade Social do 
Aposentado visto Contag, foi encaminhadas durante o ano 1.384 (mil e trezentos e oitenta 
quatro) novas autorizações, 2.658 (duas mil, seiscentas e cinquenta oito) exclusões entre faleci-
mentos e cancelamentos, hoje temos 41.705 (quarenta e três mil, setecentas e cinca) autoriza-
ções sofrendo desconto.

Mensalidade Social do Aposentado

Contribuição Confederativa do Pequeno Produtor Rural e 
Contribuição Sindical e Contribuição Sindical Assalariado Rural

Mulheres

Da mesma forma, a Federação preocupada com a saúde do Trabalhador Rural, teve a aten-
ção voltada ao Novembro Azul, na campanha de prevenção do câncer de próstata.

Aconteceu em Curitiba, no Hotel Estação Express, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2014, com 
a participação de 20 mulheres, a Oficina Estadual do Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher do Campo, da Floresta e das Águas. Esta oficina é uma estratégia da Contag em 
parceria com a FETAEP e a SPM para reunir, apresentar e discutir sobre a implementação das 
ações sobre as unidades móveis. 

Nesta Oficina, contamos com a colaboração Assessora da Secretaria de Mulheres da Contag, 
Sonilda Pereira que coordenou os trabalhos; da Secretária de Mulheres do RS, Inque 
Schneider, que nos passou um pouco da experiência de como estão trabalhando as Unidades 
Móveis no seu estado; Mercedes Panassol Demore, que apresentou um resgate das Marchas 
das Margaridas, simultaneamente fazendo um recorte sobre a pauta de todas elas, sobre as 
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Delegacia da mulher de Curitiba, falou sobre as Delegacias especializadas em atendimento à 
mulher, os procedimentos da delegacia de polícia nas medidas protetivas de urgências e 
demais violências sofridas pelas mulheres; Raimunda Damacena falou sobre as ações da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM, vem desenvolvendo no 

Programa Viver sem Violência e Louise 
Rocha Raymundo presentou sobre como 
está à situação as unidades móveis no 
Paraná. 

Oficina de Enfrentamento à Violência
contra a Mulherdo Campo
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os funcionários Solange do Rocio Seer Halmata, Sérgio Luiz Bernert, Nilson Capalbo e 
Gilmar da Mata de Medeiros.

ARRECADAÇÃO

No ano de 2014 participaram do Sistema de Arrecadação da Contribuição Confederativa e 
Sindical do Agricultor Familiar 180 STR's e da Contribuição Sindical do Assalariado Rural 141 STR's, 
foram encaminhadas 31.788 (trinta e uma mil, setecentos e setenta e oito) guias preenchidas 
para Agricultores Familiares,12.129 (doze mil, duzentas e vinte nove) guias semi preenchidas 
para Contribuição Sindical de Assalariados Rurais e 5.588 (cinco mil, quinhentas e oitenta e oito) 
guias em branco destinadas a arrecadação daqueles que não faziam parte de nossos cadas-
tros.

Participaram do Novo Sistema de Arrecadação 60 sindicatos com a emissão de 43.248 (quarenta 
e três mil, duzentas e quarenta oito) guias, neste novo sistema os sindicatos tem como acompa-
nhar diariamente os pagamentos efetuados e valor de repasse.

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, foram geradas guias para 85 novos 
empregadores.

Contribuição Confederativa do Assalariado Rural

Temos 186 (cento e oitenta e seis) municípios integrados no sistema da Mensalidade Social do 
Aposentado visto Contag, foi encaminhadas durante o ano 1.384 (mil e trezentos e oitenta 
quatro) novas autorizações, 2.658 (duas mil, seiscentas e cinquenta oito) exclusões entre faleci-
mentos e cancelamentos, hoje temos 41.705 (quarenta e três mil, setecentas e cinca) autoriza-
ções sofrendo desconto.

Mensalidade Social do Aposentado

Contribuição Confederativa do Pequeno Produtor Rural e 
Contribuição Sindical e Contribuição Sindical Assalariado Rural

Mulheres

Da mesma forma, a Federação preocupada com a saúde do Trabalhador Rural, teve a aten-
ção voltada ao Novembro Azul, na campanha de prevenção do câncer de próstata.

Aconteceu em Curitiba, no Hotel Estação Express, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2014, com 
a participação de 20 mulheres, a Oficina Estadual do Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher do Campo, da Floresta e das Águas. Esta oficina é uma estratégia da Contag em 
parceria com a FETAEP e a SPM para reunir, apresentar e discutir sobre a implementação das 
ações sobre as unidades móveis. 

Nesta Oficina, contamos com a colaboração Assessora da Secretaria de Mulheres da Contag, 
Sonilda Pereira que coordenou os trabalhos; da Secretária de Mulheres do RS, Inque 
Schneider, que nos passou um pouco da experiência de como estão trabalhando as Unidades 
Móveis no seu estado; Mercedes Panassol Demore, que apresentou um resgate das Marchas 
das Margaridas, simultaneamente fazendo um recorte sobre a pauta de todas elas, sobre as 
reinvindicações a cerca da violência sexista; Dra. Gisele Mara Durigan – delegada da 
Delegacia da mulher de Curitiba, falou sobre as Delegacias especializadas em atendimento à 
mulher, os procedimentos da delegacia de polícia nas medidas protetivas de urgências e 
demais violências sofridas pelas mulheres; Raimunda Damacena falou sobre as ações da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM, vem desenvolvendo no 

Programa Viver sem Violência e Louise 
Rocha Raymundo presentou sobre como 
está à situação as unidades móveis no 
Paraná. 

Oficina de Enfrentamento à Violência
contra a Mulherdo Campo

46 47



A Tesouraria da Fetaep tem como diretor responsável o tesoureiro Jairo Corrêa de 
Almeida e como diretor adjunto o presidente Ademir Mueller. Em 2014, o departamen-
to contou com o Sr. Gilmar da Matta Medeiros como responsável e com as funcionári-
as Eni Vilas Boas Medeiros e Marlene de Abreu Silva.  

TESOURARIA/CAIXA

Contas a receber: Receitas de Mensalidades, Contribuições Confederativas, Mensalidades dos 
Aposentados, Aluguel de alojamentos, Reembolso de alimentação, multas,  etc.

Prestação de Contas/ Convênios:

No âmbito do Convênio firmado entre Fetaep/Senar-Pr./2014, o valor foi de R$1.550.000,00  
(Hum milhão e quinhentos e cinquenta mil reais). Eventos realizados na Fetaep em Curitiba,  em 
vários municípios do interior do Estado do Paraná e alguns em Brasília.

Planilha de gerenciamento dos eventos realizados no âmbito do Convênio c/ o Senar, contendo 
item, região sindical, 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, Dirigentes  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. 

Adiantamento de recursos (vales em dinheiro) ,para viagens de Func./Diretores e Assessores.

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

Atividades desenvolvidas:

Arrecadação

A partir de setembro de 2013, houve novas mudanças na prestação contas dos repasses feitos 
ao FAT, além dos relatórios mensais que constam todos os municípios e valores arrecadados e 
repassados, também tem que ser informado todos os contribuintes, por este motivo em 2016, só 
estaremos trabalhando com o Novo sistema de Arrecadação.

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.

Informações Gerais

Comissão Ampliada de Finanças realizou 01 (uma) reunião na sede da Fetaep no dia 20 de fevere-
iro de 2014, onde foram definidos os novos valores das contribuições para 2015, foi realizada 
também treinamento de (3) três funcionários de sindicato por regional, com a finalidade de se 
tornarem multiplicadores nas regionais do Novo Sistema de Arrecadação . 

Sr Jairo esteve em várias reuniões em Brasília relacionadas com a área de finanças, já estamos 
no segundo ano de operação do Novo Sistema de Arrecadação, já progredimos muito, mas 
ainda há muito trabalho a ser feito, temos a informar que 2014 é o ultimo ano da emissão guias 
em nos dois sistemas.

Reuniões realizadas
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O departamento de contabilidade conta com o diretor responsável Jairo Correa de 
Almeida e com o diretor adjunto Sr. Ademir Mueller, com o Contador Sérgio Luiz 
Bernert e os auxiliares Contábeis Marcos Roberto Lemos, Rodrigo Ferraz Borsatto e 
Leila Ferreira Prates Sumyk.

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 dos 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;

Digitação da ECF (Escrituração Contábil Fiscal), substitui a DIPJ a partir de 2014;

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, prazos e 
validades),

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

Atendimento, por telefone, de informações contábeis e financeiras aos STRs centralizados na 
Fetaep;

Levantamento de Dívidas dos STRs.  junto a Fetaep para pagamentos dos 5%(4% para a FETAEP 
e 1% para a CONTAG) e 10% ( tesouraria da Fetaep);

Atividades desenvolvidas:

Tesouraria/Caixa

Controle de Veículos: Anotação de nomes dos motoristas, horários de saída e chegada, Kms. e 
destino em planilha.

Marlene – auxílio e substituição a telefonista.

Atividades Extras

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

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

Apuração de valores das dívidas dos Strs., mediante relatórios/ Boletins de Caixas mensais 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 Programa 
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. 

Compras: Materiais de Escritório,  etc.

Liberação da lista dos Strs. p/ fazerem a Contabilidade mensalmente na Fetaep, com pagamen-
tos p/ Sérgio.

Cálculo das Mensalidades dos Aposentados, digitação e conferência do relatório da CONTAG, 
digitação das Mensalidades e Confederativas, no Sistema Pro-Federação, para distribuição 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%.

50 51



O departamento de contabilidade conta com o diretor responsável Jairo Correa de 
Almeida e com o diretor adjunto Sr. Ademir Mueller, com o Contador Sérgio Luiz 
Bernert e os auxiliares Contábeis Marcos Roberto Lemos, Rodrigo Ferraz Borsatto e 
Leila Ferreira Prates Sumyk.

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 dos 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;

Digitação da ECF (Escrituração Contábil Fiscal), substitui a DIPJ a partir de 2014;

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, prazos e 
validades),

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

Atendimento, por telefone, de informações contábeis e financeiras aos STRs centralizados na 
Fetaep;

Levantamento de Dívidas dos STRs.  junto a Fetaep para pagamentos dos 5%(4% para a FETAEP 
e 1% para a CONTAG) e 10% ( tesouraria da Fetaep);

Atividades desenvolvidas:

Tesouraria/Caixa

Controle de Veículos: Anotação de nomes dos motoristas, horários de saída e chegada, Kms. e 
destino em planilha.

Marlene – auxílio e substituição a telefonista.

Atividades Extras

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

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

Apuração de valores das dívidas dos Strs., mediante relatórios/ Boletins de Caixas mensais 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 Programa 
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. 

Compras: Materiais de Escritório,  etc.

Liberação da lista dos Strs. p/ fazerem a Contabilidade mensalmente na Fetaep, com pagamen-
tos p/ Sérgio.

Cálculo das Mensalidades dos Aposentados, digitação e conferência do relatório da CONTAG, 
digitação das Mensalidades e Confederativas, no Sistema Pro-Federação, para distribuição 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%.

50 51



Contabilidade

Impressão de Etiquetas (correspondências aos STRs.);

Serviços de motorista para protocolar documentos;

Serviços para despachar correspondências;

Auxilio no atendimento do telefone;

Serviços para eventos e reuniões.

Atividades Extras

Elaboração de Auditorias, quando solicitados pela Comissão de Ética das Regionais, nos STRs. 
em questões financeiras;

Temos até a presente data um total de 160 balanços encerrados correspondentes ao exercí-
cio de 2014 e enviados aos STTR´s;

13 sindicatos mandaram documentação de anos anteriores

Alguns sindicatos estão parados em nosso departamento por falta de documentos necessários 
para o fechamento do balanço ou por estarem em situação irregular com a Fetaep;

Responsável pelo RH da Fetaep; e 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.
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