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Construir este material não foi apenas 
elaborar uma revista institucional, mas 
sim percorrer meio século de lutas e 
de conquistas. Rememorar histórias e 
reviver fatos significa trazer à tona toda 
a emoção de uma vida sindical autêntica 
dos protagonistas da história da FETAEP. 
Chegar ao sindicalismo atual - propositivo 
e reivindicatório - não foi nada fácil. 
Passamos por intensas lutas pela terra, 
sofremos a influência da igreja católica, 
enfrentamos a opressão da ditadura 
militar e vivemos um longo período de 
assistencialismo.... Sobrevivemos!

Hoje somos protagonistas de um cenário 
inédito: uma mulher na presidência da 
República, a paridade entre homens e 
mulheres no comando da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (CONTAG) e o reconhecimento 
da necessidade da sucessão rural. 
Destacamos, ainda, a aposentadoria 
para os rurais de forma diferenciada, o 
fortalecimento da agricultura familiar 
mediante obtenção de políticas públicas 
e a valorização do trabalhador(a) 
assalariado(a) rural, por meio de 
constantes pressões pela formalização 
do emprego no campo. A bússola 
que norteia estas e outras ações do 

Movimento Sindical dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) é o 
Projeto Alternativo de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário (PADRSS).

Assim, honrados em poder comemorar 
os 50 anos de história desta Federação, 
convidamos a todos e a todas a 
embarcar nessa verdadeira viagem no 
tempo que, acreditamos, despertará 
reflexões acerca do caminho percorrido, 
contribuindo para o planejamento das 
futuras ações de nossa organização 
sindical. Vamos continuar com 
otimismo e orgulho que, com certeza, 
mais frutos serão colhidos.

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Viagem
no tempo

Apresentação

5
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Categoria Trabalhadora Rural

6

Quem somos e quem
representamos?
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Somos muitos e muitas! 
Mais de 15,7 milhões (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 2009) de homens e 
de mulheres do campo e da floresta, compreendendo assalariados e assalariadas permanentes 
e temporários(as) que laboram em atividades rurais na agricultura, pecuária, extrativismo rural, 
silvicultura e hortifruticultura, ou ainda como operadores de máquinas e de implementos agrícolas, 
além de motoristas rurais – independentemente da natureza do órgão empregador. Há também 
os agricultores(as) que trabalham em regime de economia familiar, proprietários(as) ou não, 
parceiros(as), meeiros(as), arrendatários(as), comodatários(as), posseiros(as), assentados(as), 
pescadores(as) artesanais, extrativistas vegetais, que exercem suas atividades com ou sem ajuda 
eventual de terceiros, e ainda autônomos(as) e aposentados(as) rurais.

No Paraná, o número estimado de trabalhadores e trabalhadoras rurais supera um milhão, dos 
quais 300 mil são assalariados e assalariadas e 750 mil agricultores(as) familiares. Trata-se de uma 
categoria complexa, que contempla sujeitos do campo de realidades socioculturais, econômicas, 
políticas e ambientais diversas das demais categorias do estado do Paraná.

Estrutura sindical 
Todo esse universo compõe o Movimento Sindical 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), 
que se organiza da seguinte maneira:

CONTAG – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura, situada em Brasília 
(DF), que representa em nível nacional todas as 
FETAGs.

FETAGs – Federações dos Trabalhadores na 
Agricultura. São 27 FETAGs no Brasil, uma em 
cada estado da União. No Paraná, a denominação 
é FETAEP.

STRs – Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, 
localizados nos municípios. Representam a 
base sindical que tem o contato direto com o 
trabalhador(a) rural.

FETAEP 50 anos

7
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sem empregados(as) permanentes, eram 
submetidos à obrigatoriedade do recolhimento 
da contribuição sindical para o sistema patronal. 
Além de enquadrados como categoria econômica 
e considerados empregadores rurais, os valores 
exorbitantes exigidos em nada condiziam com a 
realidade desses trabalhadores(as).

A FETAEP ajuizou ação contra a União, a 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a 
Federação da Agricultura do Paraná (FAEP), com 
a finalidade de desobrigar os trabalhadores(as) 
em regime de economia familiar do pagamento 
da contribuição sindical para a entidade patronal. 
Simultaneamente, levou o caso ao Ministério 
Público Federal (MPF).

Passadas quase duas décadas o STJ, por 
unanimidade de votos, manteve a procedência 
da Ação Civil Pública proposta pelo MPF contra a 
União e entidades patronais. Segundo a decisão, 
a partir de agora, trabalhadores e trabalhadoras 
rurais que desenvolvem suas atividades em regime 
de economia familiar só poderão ser enquadrados 
como empregadores rurais se contratarem mão de 
obra permanente.

A decisão do Supremo referenda a antiga luta 
empreendida pela FETAEP e torna nulo todo e 
qualquer embasamento jurídico que tente sustentar 
ações judiciais que obriguem agricultores(as) 
familiares a pagar contribuição patronal.

Para fins de enquadramento sindical, 
especificamente no que diz respeito à 
agricultura familiar, o critério utilizado para 
distinguir o empregador do trabalhador rural 
baseava-se na quantidade de módulos rurais, 
ou seja, no tamanho da propriedade. Entretanto, 
recente decisão do Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) estabelece que a utilização de tal 
critério de distinção afronta o conceito jurídico 
de categoria: profissional (trabalhador) e 
econômica (empregador). O STJ se manifestou 
acerca do tema em razão de iniciativa tomada 
pela FETAEP há aproximadamente 18 anos.

O desafio teve início em 1995, quando 
a FETAEP iniciou uma batalha judicial 
contra cobranças indevidas sofridas por 
trabalhadores(as) em regime de economia 
familiar. Esses agricultores(as) familiares, 

8

Categoria Trabalhadora Rural

Entenda a diferença 
entre trabalhador e 
empregador rural
Continuamos a fazer história... A 
FETAEP comemora mais uma conquista 
que vem coroar os 50 anos! O marco 
histórico mais recente do MSTTR: novo 
enquadramento sindical.
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Como era o enquadramento sindical 
ANTES da decisão do STJ:

O enquadramento sindical era 
definido pela Lei n.º 9.701/98, que 
alterava o artigo 1º, do Decreto-Lei 
nº. 1.166/71, o qual conceituava 
o trabalhador rural como sendo 
pessoa física que prestava serviço 
a empregador rural mediante 
remuneração de qualquer espécie, 
bem como o proprietário ou não 
que trabalhasse individualmente ou 

em regime de economia familiar.

ATENÇÃO: esses dispositivos legais 
infraconstitucionais foram totalmente 
superarados pela Constituição Federal de 1988, 
conforme a recente decisão do STJ.

Distinção entre módulo rural e fiscal

Módulo Rural: é uma unidade de medida 
expressa em hectares que indica a forma e as 
condições de aproveitamento econômico de 
um estabelecimento rural. É calculado para 
cada imóvel em separado e sua área reflete o 
tipo de exploração predominante, segundo sua 
localização.

Módulo Fiscal: também expresso em hectares, 
é estabelecido pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA)  para 
cada município. No Paraná, um módulo fiscal 
tem, em média, de 15 a 20 hectares.

FETAEP 50 anos

9
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Projeto Alternativo

10

País de
latifúndios x Pobreza

da nação

O Brasil está incurso num modelo de desenvolvimento concentrador de terra e de renda, excludente 
e conservador, do qual decorrem os problemas estruturais – e ainda não resolvidos – que abrangem 
as dimensões social, econômica e ambiental. A estrutura fundiária, por exemplo, permanece 
praticamente inalterada desde o Brasil Império: são 4,4 milhões de estabelecimentos familiares 
comprimidos em 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários do País, em 
contraste com os 75,7% de área concentrada nas mãos de 15,6% de grandes proprietários (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, Censo Agropecuário 2006).

A partir da década de 1990, o neoliberalismo provocou o aprofundando das desigualdades sociais, 
intensificando a pobreza, precarizando ainda mais a vida no campo e nas cidades e desrespeitando a 
identidade cultural dos povos. Nessa mesma década, o MSTTR passou a identificar a necessidade de 
buscar novas estratégias de atuação, de forma a combater os problemas históricos decorrentes dos 
modelos de desenvolvimento impostos.

Seguindo as concepções do geógrafo Milton Santos de que é possível a construção de um outro 
mundo, a realidade não é um fato acabado, mas dinâmico e em permanente construção, o que 
possibilita a realização de mudanças e requer o enfrentamento das forças políticas e ideológicas 
impostas pelo modelo vigente.
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Pobreza
da nação

Em seu 5º Congresso Nacional de Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais (CNTTR), realizado pela 
CONTAG em 1991, o Movimento Sindical iniciou 
as discussões sobre a necessidade de criação 
de um projeto alternativo de desenvolvimento, 
como contraponto ao projeto neoliberal. 

Nos anos seguintes, CONTAG, FETAGs e 
STRs seguiram debatendo e construindo 
o Projeto Alternativo de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário (PADRSS) 
que foi aprovado em 1998, no 7º CNTTR, 
iniciando, assim, todo um processo para sua 
implementação.

O Projeto Alternativo propõe um modelo 
de sociedade construído e implementado 
com a participação e o protagonismo da 
classe trabalhadora rural. É fundamentado 
na democratização do acesso à terra e no 
fortalecimento e na valorização da agricultura 
familiar, com a implementação de políticas 
públicas que propiciem igualdade de 
oportunidades nas áreas de educação, 
saúde, habitação, trabalho, renda, 
cultura e lazer.

Ocorre que instituições que fortalecem 
o atual modelo têm banalizado o 
uso do termo sustentabilidade, 
incorporando-o a seus discursos, 
enquanto, na prática, atuam 
intensificando a exclusão social e a 
concentração de renda.

O PADRSS concebido pelos 
trabalhadores(as) rurais defende o 
efetivo desenvolvimento, capaz de 
se manter e de se reproduzir em 

longo prazo. Os conceitos de sustentabilidade e de 
solidariedade que balizam o Projeto referem-se 
aos modos de interação dos seres humanos na 
família, na comunidade e nos diversos espaços da 
vida social. Referem-se, ainda, a novas práticas 
baseadas no respeito às individualidades e às 
diferenças, capazes de fortalecer a cooperação 
entre pessoas, grupos e povos. Construir 
alternativas de produção, consumo, comércio e 
formas de bem viver está entre suas propostas.

Assim, as dimensões do conceito de 
desenvolvimento que estruturam o PADRSS estão 
em constante construção, indicando que sua 
concretização não será trilhada por um caminho 
único. Trata-se de uma proposta que incorpora e 
se articula com o pensamento de diversos setores 
da sociedade nacional e internacional. É também 
portadora de um novo projeto de sociedade, 
capaz de articular campo e cidade e de garantir, no 
presente e no futuro, a sobrevivência dos grupos 
sociais e a preservação da natureza.

Um novo projeto de sociedade
Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS).
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Instâncias Máximas de Deliberação

Congresso dos 
Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais

12

“Repensar a prática sindical e avançar nas ações por 
um Paraná desenvolvido e sustentável”.
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FETAEP 50 anos
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Todas as ações e decisões do MSTTR são 
pautadas em Congresso - instância decisória 
máxima com caráter temático e eleitoral que 
debate, junto à base, o futuro da categoria 
dos rurais. Seu objetivo é regular a prática 
sindical, contribuindo para a implementação 
do desenvolvimento sustentável e solidário.

No Paraná, o 1º Congresso Estadual dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
(CETTR) foi realizado de 16 a 18 de março 
de 2011, em Curitiba. Com o tema “repensar 
a prática sindical e avançar nas ações por 
um Paraná desenvolvido e sustentável”, o 

evento marcou uma nova forma de conduzir 
o Movimento paranaense embasado na 
democracia, na transparência e na integração 
com a base.

Entre os resultados obtidos no 1º CETTR, 
destaca-se a decisão de continuar investindo 
em formação como meio de colocar em 
prática o mote “repensar a prática sindical”. 
Quanto mais politizado, sem dúvida, mais 
forte e atuante será o dirigente. Além disso, 
as políticas de atuação, anteriormente 
organizadas em departamentos, passaram a 
ser estruturadas em secretarias.
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Democracia em pauta
Pela primeira vez a FETAEP 
realizou suas eleições por meio de 
Congresso, atendendo à demanda 
da direção e às deliberações dos 
Congressos Nacionais da CONTAG. 
Após aprovação do documento-
base, os delegados e delegadas 
votaram e elegeram os diretores 
que conduzirão os trabalhos da 
Federação até 2015. A chapa 
única foi eleita pela maioria 
absoluta com 98,64% dos votos 
a favor. Do total de 220 votantes, 
217 foram favoráveis à chapa e 
apenas três votaram em branco.

14

Todas as 
deliberações
do 1º CETTR foram 
organizadas 
na publicação 
intitulada “Anais 
– 1º Congresso 
Estadual dos 
Trabalhadores e 
Trabalhadoras 
Rurais”.

� Solenidade de abertura do 1º CETTR.

Instâncias Máximas de Deliberação



1515

� 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais da CONTAG – 1979.

� Mais de 200 delegados e delegadas participaram do 1º CETTR da FETAEP.

FETAEP 50 anos
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É por meio do Grito da Terra (GT) que o MSTTR mostra sua cara e voz diante da 
sociedade e das autoridades do poder público. Trata-se da maior mobilização do 
meio rural que, desde 1995, reúne milhares de trabalhadores e de trabalhadoras 
em Brasília, em Curitiba e nas capitais de todos os estados da União em busca de 
melhores condições de vida, de trabalho e de renda. Em nível nacional, o GT já se 
encontra em sua 19ª edição, e no âmbito estadual em sua 18ª.

Com o GT o campo vai à cidade mostrar sua importância e também reivindicar 
suas principais demandas. Seu foco é sensibilizar a população e o poder público de 
que os trabalhadores(as) rurais – sejam familiares ou assalariados(as) - precisam 
de condições para permanecer no meio rural. Portanto, trata-se de um espaço de 
proposição, de reivindicação e de negociação de políticas públicas para o campo. A 
manifestação, por possuir um caráter reivindicatório, pode ser considerada como uma 
espécie de data-base dos agricultores(as) familiares, dos trabalhadores(as) sem-terra 
e dos assalariados e das assalariadas rurais brasileiras.

Todas as reivindicações integram uma pauta - documento construído com base 
nas necessidades daqueles que sentem na pele os problemas do dia a dia – que 
concentra as principais demandas relativas às áreas de atuação do MSTTR, inclusive 
que atendam a todas as idades e gêneros. Ela é ampla e reúne várias reivindicações 
relativas às políticas agrícolas, à reforma agrária, às questões salariais e às políticas 
sociais, entre outras.

Grito da TERRA
A voz do campo por um Brasil sustentável

16

Mobilizações de Massa
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O GT - ação sindical estratégica para a formulação e 
implementação de políticas públicas fundamentais 
para a consolidação do PADRSS – é responsável por 
inúmeras conquistas aos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, tais como: a criação do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); 
a desapropriação de terra para a reforma agrária; a 
concessão de benefícios previdenciários rurais; e a 
melhoria das condições de trabalho dos assalariados e 
das assalariadas rurais.

O MSTTR, diante da diversidade de sujeitos que o 
compõe e reconhecendo as diferenças específicas de 
cada segmento, desencadeou outras ações de massa, a 
exemplo da Marcha das Margaridas, da Mobilização dos 
Assalariados e das Assalariadas Rurais e do Festival da 
Juventude.

17

�GT Paraná.

�GT Brasil.

FETAEP 50 anos
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1ª Mobilização 
Nacional dos 
Assalariados e 
Assalariadas Rurais 

Política nacional 
específica para 
trabalhadores e 
trabalhadoras rurais 
empregados

No dia 20 de março de 2012 Brasília 
sediou a maior mobilização já realizada 
pelo MSTTR voltada, exclusivamente, aos 
direitos dos assalariados(as) rurais: 1ª 
Mobilização Nacional dos Assalariados e 
Assalariadas Rurais. 

Um dos principais objetivos dessa ação 
de massa foi pautar o governo federal 
com uma agenda específica voltada 
unicamente aos anseios e às lutas dos 
assalariados(as), além de reivindicar mais 
visibilidade a essa parcela da população 
rural. A pauta de reivindicações 
apresentou elementos fundamentais 
para as mudanças necessárias nas 
relações de trabalho, emprego e renda. 
As principais demandas relacionavam-
se à garantia de postos de trabalho 
em virtude da mecanização da lavoura, 
à segurança e saúde no trabalho, à 
erradicação do trabalho escravo e ao 
combate efetivo da informalidade no 
campo – dos cerca de cinco milhões de 
assalariados e assalariadas rurais no 
Brasil, 64,9% mantêm relações informais 
de emprego (DIEESE, 2010).

Nesse sentido, a mobilização também 
apresentou como demanda a criação 
de uma Política Nacional para os 
Assalariados e Assalariadas Rurais, 
tendo por base a escolarização, a 
qualificação e a requalificação, além 
da geração de novos empregos para 
a recolocação daqueles que ficaram 

O resultado dessa grande ação de massa 
foi a criação da Política Nacional para 
os Trabalhadores Rurais Empregados, 
que tem por objetivo central criar 
melhores condições de trabalho para 
assalariados e assalariadas rurais e tem 
por princípios norteadores a dignidade da 
pessoa humana, a garantia de direitos já 

desempregados em virtude das inovações 
tecnológicas, a exemplo da automação.

Mobilizações de Massa
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conquistados e o diálogo social. Essa política 
foi formalmente instituída por ocasião do 11º 
CNTTR, mediante a assinatura do Decreto n.º 
7.943, de 05/03/2013, pela presidenta Dilma 
Rousseff.

São destaques dessa política pública: 
revisar a legislação para articular ações de 
promoção e proteção social de trabalhadores 
e trabalhadoras rurais empregados; fomentar 
a formalização e o aprimoramento das 

relações de trabalho; aperfeiçoar as 
políticas de saúde, habitação, previdência 
social e segurança; fortalecer as 
políticas destinadas à educação formal 
e à capacitação profissional de forma a 
possibilitar a conciliação entre trabalho 
e estudo; fortalecer as políticas públicas 
direcionadas à juventude que garantam 
acesso ao trabalho, sem prejuízo do direito 
à educação, à saúde, ao esporte e ao lazer; 
e combater o trabalho infantil.

Reivindicação dos assalariados
e das assalariadas rurais
• Melhoria da qualidade de vida e de trabalho no campo.

• PIS para todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais.

• Garantia de seguro-desemprego nos contratos com prazo 
determinado.

• Combate à informalidade no meio rural.

• Aprovação da PEC n.º 438/2001, que desapropria a terra dos 
que exploram trabalho escravo.

• Agilidade na concessão dos registros sindicais.

• Jornada de 40 horas semanais.

• Qualificação de 400 mil assalariados e assalariadas rurais 
que perderão seus postos de trabalho devido à mecanização da 
lavoura. 

• Simplificação dos procedimentos de formalização nos contratos 
de curta duração (Lei n.º 11.718/2008).

• Programa de Habitação para assalariados e assalariadas rurais.

• Limitação do trabalho em atividades rurais extenuantes e 
desgastantes.

• Fim da pulverização aérea com agrotóxicos.

• Proibição imediata de nove princípios ativos utilizados na 
produção agropecuária.

FETAEP 50 anos
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Festival Nacional
da Juventude Rural 

Realizado a cada quatro anos, o Festival Nacional da Juventude Rural – que também 
acontece em âmbito estadual - é uma ação de massa e tem como objetivos debater e 
propor políticas públicas para a juventude; capacitar e promover a troca de experiências 
em educação, cultura e esporte; e, por fim, criar uma rede de jovens agentes de 
desenvolvimento cultural. Segundo os jovens, entre as questões que necessitam de 
melhorias estão o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), a reforma agrária, a 
educação do campo e a geração de trabalho e de renda.

A última edição foi em 2010, quando a juventude rural brasileira se reuniu em Brasília, 
concentrando esforços para a ampliação de políticas voltadas à permanência do jovem no 

Mobilizações de Massa
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campo e à sucessão rural. A mobilização 
contou com a presença de cinco mil jovens de 
todo o Brasil. 

Além dos intensos debates de cunho técnico 
e político, os participantes desenvolveram 

atividades esportivas e culturais. Entre os 
temas debatidos, os que tiveram maior 
destaque foram: Juventude, Territorialidade 
e Agricultura Familiar; Juventude e Trabalho 
Assalariado; Acesso à Terra; e Educação no 
Campo e Formação Profissional.

Sucessão rural: o grande desafio 
• É preciso viabilizar a permanência da juventude no meio rural, por meio 
da construção de escolas no campo e para o campo, em todos os níveis 
da vida acadêmica - das creches às universidades -, além de centros de 
inclusão digital, lazer e convivência social.

• Garantir qualidade de vida no campo, por meio do acesso à terra, ao 
trabalho e à renda.

�Festival da 
Juventude: ação de 
massa que debate 
e propõe políticas 
públicas para a 
juventude rural.

FETAEP 50 anos
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Marcha das Margaridas
Já com relação aos espaços de debates e 
reivindicações voltados às mulheres, destaca-se 
a Marcha das Margaridas - uma ação de massa 
estratégica organizada por mulheres do campo e 
da floresta que integra a agenda permanente do 
MSTTR e de movimentos feministas. A cada quatro 
anos as mulheres trabalhadoras rurais paranaenses 
se unem às demais brasileiras, em Brasília/DF, e 
juntas marcham por melhores condições de renda, 
trabalho, segurança alimentar, igualdade, liberdade, 
justiça, entre outros. Durante o evento, dialogam 
com o governo federal sobre suas necessidades 
com vistas à qualidade de vida no campo e na 
floresta.

Brasília ficou florida nos dias 16 e 17 de 
agosto de 2011 durante a 4ª Marcha das 
Margaridas que reuniu mais de 70 mil 
mulheres trabalhadoras rurais. Apenas 
a FETAEP mobilizou 538 mulheres 
das dez regionais da Federação. Para 
a CONTAG, essa 4ª Marcha teve como 
grande diferencial político a interlocução 
com a primeira presidenta eleita no País, 
Dilma Rousseff. Como as negociações 
ainda continuam, as margaridas seguem 
na perspectiva de avançar e qualificar o 
processo de construção de políticas públicas 
para as mulheres.

� 4ª Marcha teve como grande diferencial 
político a interlocução com a primeira presidenta 
eleita no País, Dilma Rousseff.

Última edição contou com a participação de 538 paranaenses.

Mobilizações de Massa
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Lema da mobilização foi “2011 razões para 
marchar por desenvolvimento sustentável com 
justiça, autonomia, igualdade e liberdade”.

Graças à organização feminina e 
também ao apoio dos dirigentes 
sindicais, a quantidade de mulheres 
paranaenses participantes desta 
Marcha foi 44% superior à edição 
anterior, em 2007. Realizada desde 
o ano 2000, a mobilização tem um 
caráter formativo, de denúncia e 
pressão e de proposição, por meio 
do diálogo e da negociação política 
com o governo federal, tornou-se 
amplamente reconhecida como 
a maior e mais efetiva ação de 
mulheres da América Latina.

As três primeiras Marchas, 
realizadas em 2000, 2003 e 2007, 
focaram a luta contra a fome, a 
pobreza e a violência sexista. As 
quatro edições da Marcha das 
Margaridas já revelam um crescente 
amadurecimento político, de caráter 
feminista, além de importantes 
conquistas, como: titulação da terra 
em nome do homem e da mulher 
e Projeto de Saúde Reprodutiva da 
Mulher.

A mobilização é coordenada pela 
CONTAG, pelas 27 FETAGs e pelos 
mais de quatro mil STRs, além de 
várias organizações de mulheres 
parceiras.

Margarida Alves
A Marcha das Margaridas leva este nome em 
homenagem a Margarida Alves – dirigente 
sindical paraibana, presidente do STR de Alagoa 
Grande/PB – morta em 12 de agosto 1983, com 
quase 50 anos. Margarida foi assassinada com 
tiro a queima-roupa no rosto, em frente à sua 
casa, na presença de seu marido e de seu filho 
que, na época, tinha apenas 10 anos de idade. 
O crime aconteceu a mando de latifundiários 
usineiros em virtude da grande atuação que 
Margarida exercia em favor dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais. Os mandantes estão 
impunes até hoje.

�Margaridas marcham por renda, trabalho, segurança alimentar, 
igualdade, liberdade e justiça.

FETAEP 50 anos
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Política de sustentabilidade 
financeira do MSTTR

Uma prática sindical constante ao longo da 
história do MSTTR é a reflexão acerca de sua 
política de sustentabilidade financeira e de suas 
formas de organização e de gestão, sempre 
com vistas ao fortalecimento das entidades 
sindicais e à implementação de seu projeto 
político, o PADRSS.

No ano de 2004, por iniciativa do coletivo 
nacional de finanças, iniciaram-se os debates 
acerca da construção de um programa 

destinado à organização e ao fortalecimento 
das entidades sindicais. Foram realizados 
cursos e atividades voltados à formação sindical 
em todas as instâncias do MSTTR – ações 
essas que culminaram com a instituição, em 
2005, do Programa Nacional de Fortalecimento 
das Entidades Sindicais (PNFES). 

O programa foi institucionalizado por 
deliberação do 10º CNTTR, em 2009, tendo por 
objetivo central fortalecer as entidades sindicais 
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no processo de consolidação do PADRSS. Para 
tanto, o PNFES desenvolve ações formativas 
de lideranças e de técnicos em política 
sindical de gestão e de finanças, em todos 
os âmbitos do Movimento Sindical. Mediante 
a realização de cursos descentralizados, é 
possível alcançar maior número de dirigentes 
sindicais, que se tornam mais habilitados para 
avaliar, propor e implementar políticas voltadas 
à sustentabilidade político-financeira do 
Movimento.

Fundamenta-se na concepção de que a 
sustentabilidade financeira das entidades 
sindicais é responsabilidade de todos os 
que foram eleitos pelos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais da base, pois a totalidade 
de recursos financeiros arrecadados tem por 
finalidade a aplicação em políticas voltadas 

a garantir melhores condições de vida e de 
trabalho aos componentes da categoria.

Para implementar seus objetivos, o PNFES 
conta com os seguintes instrumentos:

• espaços de debate, como o coletivo nacional 
e os coletivos ou comissões estaduais de 
finanças;

• o sistema de arrecadação e de repasse para 
todos os âmbitos do Movimento Sindical;

• o plano de contas padronizado;

• as campanhas de sindicalização, além das 
estratégias de gestão política, sindical e 
financeira integradas ao PADRSS.
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Enquanto isso, a comissão de finanças 
paranaense realizava reuniões periódicas, 
tendo sido ampliada a partir do ano de 2003, 
passando a compreender, além dos integrantes 
das comissões regionais, coordenadores e 
delegados da base, assessores e membros da 
comissão de ética, denominando-se, a partir 
de então, coletivo ampliado de finanças. Seu 
objetivo era planejar ações e estabelecer metas 
para que o MSTTR superasse dificuldades 
administrativas e financeiras.

Ao longo desses anos, mantém-se a realização 
de reuniões periódicas, pensando formas de 
gerenciamento financeiro e administrativo das 
entidades sindicais, em todas as instâncias de 
atuação. A ênfase da comissão é orientar para 
uma gestão sindical eficiente e transparente, 
atendendo, de fato, às demandas da categoria 

trabalhadora rural. No Paraná, durante os 
anos de 2005 a 2009, foram realizados 
inúmeros encontros regionais, que abordaram, 
entre outras temáticas, gestão sindical, 
sustentabilidade político-financeira e práticas 
contábeis.

Em 2013 essa estratégia foi renovada, 
mediante a realização dos encontros nacional 
e estadual de multiplicação criativa em gestão 
administrativa e financeira.

Dentre estes instrumentos, destaca-se o 
coletivo nacional de finanças da CONTAG, 
composto por diretores e assessores das 
secretarias de finanças e administração das 
FETAGs e da Confederação. Simultaneamente 
à criação do coletivo nacional, e com o mesmo 
objetivo, coletivos dessa mesma natureza 
foram criados no âmbito dos Estados.

Outra estratégia adotada pela política de 
sustentabilidade financeira diz respeito à 
continuidade da campanha de sindicalização, 
nos âmbitos nacional e estadual. São duas as 
vertentes de atuação da campanha: a primeira, 
de caráter formativo e informativo, busca 
esclarecer a categoria sobre a importância 
do STR na construção e implementação de 
políticas públicas destinadas aos trabalhadores 
e trabalhadoras do campo; a segunda, 
consequência da primeira, trabalha o aumento 
do número de associados(as).

A sustentação financeira do MSTTR é 
baseada em contribuições previstas em 
lei, arrecadadas tanto do assalariado e 
assalariada rural quanto da agricultura 
familiar. Até o surgimento do Estatuto do 
Trabalhador Rural (Lei n.º 4.214, de 2 de março 
de 1963), os STRs sobreviviam apenas de 
doações. A partir de então é criado o imposto 
sindical, cujo pagamento era obrigatório. O 
tributo mudou de denominação em 1966, 
passando a se chamar contribuição sindical.

Até 1990 a contribuição sindical era recolhida 
pelo INCRA, juntamente com o Imposto 
Territorial Rural (ITR). A partir de então a 
arrecadação foi transferida para a Receita 
Federal.

A partir de 1996 há nova mudança. A 
CONTAG celebra convênio com a Secretaria 
da Receita Federal, com fundamento no 
artigo 17, inciso II, da Lei n.º 9.393/1996. 
A finalidade era fornecer dados cadastrais 
de imóveis rurais de forma a possibilitar a 
cobrança das contribuições sindicais devidas, 
administrando não só as receitas como 
também seus recolhimentos. Para tanto, 
outorgou às Federações filiadas, incluindo 

Autossustentação 
financeira do Paraná

Formas de 
arrecadação
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a FETAEP, a autorização expressa para 
administrar e recolher a contribuição sindical 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de 
seus respectivos Estados, habilitando-as, 
inclusive, a firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação, praticando todos 
os atos necessários para o recebimento da 
contribuição sindical.

O Movimento Sindical conta também 
com outras fontes de arrecadação, cujos 
valores são estabelecidos em assembleia 
geral, convocada especificamente para tal 
finalidade:

• contribuição confederativa: prevista na 
Constituição Federal de 1988 (art. 8º, IV). 
É devida ao assalariado e à assalariada 
rural e ao agricultor(a) familiar, por meio 
de cobrança por agência bancária pelo 
sistema de arrecadação centralizado na 
FETAEP. Entretanto, requer sua implantação 
no município, mediante aprovação em 
assembleia geral extraordinária, deliberação 
esta que se estende a toda categoria da base 
sindical.

• mensalidade social: aplicada somente 
aos trabalhadores e trabalhadoras rurais 
associados(as), cujo pagamento é efetuado 
no balcão do STR.

• mensalidade social do trabalhador(a) 
rural aposentado(a): cobrada de sócio 
aposentado(a) e pensionista rural por meio 
de desconto em folha do benefício social, 
implementada mediante celebração de 
convênio entre CONTAG e Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Tal cobrança 
requer, além de aprovação em assembleia 
geral extraordinária, convocada pelo 
STR especialmente para essa finalidade, 
a autorização expressa do sócio(a) 
aposentado(a) ou pensionista para que se 
efetue o desconto.

Código de Ética 
O MSTTR, ao primar pela 
implementação da gestão de 
entidades sindicais de forma 
participativa, transparente e eficiente, 
deliberou, em suas instâncias 
decisórias máximas, pela instituição 
de um código de ética com vistas a 
balizar a prática sindical. O Paraná 
foi o primeiro a acolher esta decisão, 
criando, em assembleia geral realizada 
no dia 13/06/2000, o “Código de 
Ética dos Dirigentes Sindicais dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
do Estado do Paraná”. Fruto das 
reflexões de dirigentes representantes 
de todas as regiões sindicais, 
assessores da FETAEP e consultores, 
o código apresenta como traço 
marcante um viés mais educativo do 
que punitivo.
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A aliança estabelecida a partir do 1º CETTR entre a formação e a organização 
é essencial na consolidação da organicidade entre as instâncias do Movimento 
Sindical – CONTAG, FETAGs e STRs, o que significa promover uma maior interação 
e integração da categoria trabalhadora rural, de forma a estimular o sentimento 
de pertencimento a uma classe. Esse é o objetivo de se congregar, numa mesma 
secretaria, a formação e a organização sindical.

O desafio é dinamizar os espaços formativos, estabelecendo diálogos entre as 
diversas secretarias que coordenam as frentes de luta do MSTTR, articulando suas 
estratégias e encorajando a categoria para a luta sindical. Nesse sentido, a política de 
formação se constitui em elemento estratégico para a classe trabalhadora rural, pois 
propicia seu empoderamento e autonomia.

No que se refere à organização das entidades sindicais, para além da mera prestação 
de orientações de cunho burocrático, busca-se promover a luta pela identidade 
de classe, pela transparência nas eleições dos STRs, pela renovação das práticas 
sindicais dos dirigentes e da ética sindical, como forma de fortalecimento da 
categoria trabalhadora rural na base e na sociedade.

Formação e 
organização sindical: 
uma nova aliança
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O Movimento Sindical, sempre ciente 
da necessidade de investir na formação 
de lideranças, deliberou, em seus 
congressos nacionais, com ênfase para 
o 9º CNTTR, pela retomada da formação 
político-sindical classista. A partir dessa 
concepção, é superada a formação 
focada em dimensões temáticas e 
técnicas do dia a dia da ação sindical, 
passando-se a discutir elementos 
históricos, conceituais e de concepção do 
sindicalismo. O marco referencial para a 
criação da política nacional de formação, 
do projeto político-pedagógico e da 
Escola Nacional de Formação da CONTAG 
(ENFOC) foi o I Encontro Nacional de 
Formação (ENAFOR) , realizado em 2005.

O caráter político, pedagógico e 
metodológico da formação exerce a 
função de resgatar, articular, construir 
e socializar conhecimentos, a fim de 
contribuir para a qualificação da ação 
sindical. Ao provocar a reflexão dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais e 
de líderes sindicais, desperta sua visão 
crítica para a realidade social, tornando-
os protagonistas na construção de 
alternativas de enfrentamento e de 
transformação da realidade, com vistas 
a implementar um novo projeto de 
sociedade. Portanto, a formação político-
sindical é vital para a implementação do 
PADRSS. Este, por sua vez, fundamenta 
todas as ações formativas.

Entretanto, para vencer o desafio 
de efetivamente chegar às bases - 
passando pelas FETAGs, regionais 
sindicais, municípios, até as comunidades 
rurais - o MSTTR criou determinadas 
estratégias: a) itinerário formativo e b) 
multiplicação criativa. O primeiro diz 

Formação
em foco
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respeito ao percurso que leva a estratégia 
pedagógica da ENFOC aos diversos espaços 
do Movimento Sindical. A segunda refere-se 
à recriação dos cursos de formação da Escola 
nos diversos âmbitos, desde o nacional, em 
Brasília, até os Grupos de Estudos Sindicais 

(GES) nas comunidades rurais. Recriar os 
cursos significa preservar concepções e eixos 
temáticos, mas acrescentando conteúdos 
conforme a realidade vivenciada pelos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais onde os 
cursos são desenvolvidos.

Multiplicação criativa - Paraná
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Os espaços nacional e regional apresentam 
caráter de formação de formadores e 
formadoras, que terão a incumbência de 
preparar o itinerário seguinte, ou seja, os 
formandos e formandas do curso nacional 
organizam o regional. Da mesma forma, 
os do curso regional preparam o curso 
estadual. Mas todos os educandos e 
educandas têm a incumbência de organizar 
os GES, que são parte da estratégia de 
multiplicação criativa.

Os GES são organizados nas comunidades, 
reunindo trabalhadores e trabalhadoras 
rurais com o propósito de estimular a 
cultura do estudo e de diálogos reflexivos 
acerca da realidade local, da atuação 
sindical na comunidade e do projeto 
político do Movimento Sindical, o PADRSS. 
Diferentemente dos cursos modulares 
dos âmbitos nacional, regional e estadual, 
os GES não têm tempo preestabelecido 
de duração, pois sua dinâmica é definida 
a partir de agenda e de demandas locais. 

O MSTTR paranaense também pode contar com um instrumento de fundamental importância que 
vem possibilitando a concretização das ações de formação de dirigentes sindicais e de trabalhadores 
e trabalhadoras rurais. Trata-se do convênio de cooperação técnico-financeiro firmado entre a 
FETAEP e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/PR) desde 2004. Por seu intermédio 
são transferidos recursos financeiros para execução de atividades formativas nos âmbitos estadual, 
regional e municipal.

Esse convênio amplia a realização de encontros e de seminários sobre políticas agrícola, agrária 
e meio ambiente, políticas sociais e política salarial. Também dá suporte a encontros sobre 
organização, administração e gestão sindical destinados a lideranças sindicais, com destaque para 
a participação de mulheres e de jovens, além de visitas técnicas e viagens de intercâmbio. Nesses 
quase dez anos de convênio, o MSTTR realizou aproximadamente dois mil eventos que envolveram 
a participação de quase 200 mil pessoas.

Portanto, a efetividade das ações 
formativas desenvolvidas ao longo dos 
itinerários depende da implementação 
dos GES nas comunidades, com o 
envolvimento dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais da base.

Até agora foram realizados quatro 
itinerários nacionais e quatro regionais, 
além de três estaduais. O grande desafio 
está na implementação do GES nas 
comunidades rurais paranaenses.

Com essa dinâmica, a ENFOC vem 
concretizando seu objetivo de fortalecer 
a categoria e sua representação 
sindical, tornando as práticas sindicais 
mais transparentes, democráticas 
e transformadoras. E mais, tem 
contribuído para a construção da 
identidade de trabalhadoras e 
trabalhadores como sujeitos do campo, 
que cada vez mais vislumbram seu 
protagonismo na construção do PADRSS.

FETAEP/SENAR
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A agricultura familiar representa a imensa 
maioria de agricultores(as) no Brasil. O segmento 
detém 24,3% dos estabelecimentos rurais, 
sendo responsável por aproximadamente 80% 
da produção, destacando-se no cultivo de 
produtos da dieta do consumidor como feijão, 
milho, leite, mandioca e pequenos animais. Em 
geral diversifica suas atividades produtivas com 
vistas a diluir os custos, a aumentar a renda e a 
aproveitar as oportunidades de oferta ambiental 
e de disponibilidade de mão de obra familiar. 

É a única capaz de assegurar a soberania 
alimentar da nação. Entretanto, para que o 
Brasil torne-se soberano de fato, é necessário 
que os povos do campo tenham melhores 
oportunidades de vida e de trabalho. Por isso, 
a FETAEP, há meio século, luta por políticas 
públicas que abranjam outras dimensões, que 
não apenas produtivas e de mercado. O campo 
com gente e vida digna requer, ainda, políticas de 
habitação, saúde, educação, lazer, infraestrutura, 
entre outras, adequadas à realidade local. Nesse 
sentido, a Federação tem focado suas iniciativas 
em criar mecanismos de apoio à valorização 
da agricultura familiar, garantindo renda e 
sustentabilidade social e econômica.
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Para tanto, coordena um conjunto de ações 
voltadas à elaboração de novas políticas 
públicas que têm por objetivo beneficiar 
aqueles que atuam sob o regime de economia 
familiar. Portanto, luta pela ampliação do 
crédito; pelo acesso mais facilitado às linhas 
de financiamento oferecidas por meio de 
programas oficiais como o PRONAF; e também 
pela garantia de assistência técnica gratuita e 
de qualidade.

Participa ativamente da construção, do 
acompanhamento e do monitoramento de 
várias políticas públicas, sendo as principais 
o PRONAF, o Seguro da Agricultura Familiar 
(SEAF), o Programa de Garantia de Preços para 
a Agricultura Familiar (PGPAF), o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

e a Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER). Atua, ainda, em ações voltadas ao 
cooperativismo e à produção de biodiesel.

Em parceria com outras instituições, como o 
Instituto EMATER e prefeituras, participa de 
discussões com vistas ao desenvolvimento 
territorial e à melhoria da qualidade de vida 
dos agricultores familiares. Além disso, articula 
as ações ligadas às instituições financeiras 
parceiras da FETAEP, a exemplo do Banco do 
Brasil e da Cresol (Cooperativa de Crédito e 
Economia Solidária).

Apoia, ainda, a constituição de grupos 
específicos para – além de discutir e apresentar 
propostas dirigidas às cadeias produtivas 
características da agricultura familiar – 
organizar os agricultores(as) com vistas a 
melhorar o resultado da atividade econômica. 
Incentiva, dessa forma, a transformação da 
produção, agregando mais valor aos produtos 
da agricultura familiar.
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Criado em 1995 em resposta às 
lutas e reivindicações do MSTTR para 
garantir políticas públicas diferenciadas 
para a agricultura familiar, o PRONAF 
é uma conquista do GTB. Outro 
avanço diz respeito à Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP), instrumento 
de controle social que objetiva 
comprovar a condição do beneficiário 
como autêntico trabalhador(a) que 
desenvolve suas atividades em regime 
de economia familiar, garantindo, 
assim, que o Programa chegue de fato 
a quem se enquadra.

As contínuas lutas do MSTTR 
têm ainda promovido uma série 
de melhorias no Programa, como 
a redução progressiva das taxas 
de juros praticadas, tornando os 
financiamentos de custeio e de 
investimento cada vez mais acessíveis, 
e também a inclusão de novas 

PRONAF
Programa Nacional
de Fortalecimento
    da Agricultura
           Familiar
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linhas de financiamento 
como o PRONAF Mulher, 
PRONAF Jovem, PRONAF 
Agroecologia, PRONAF 
Agroindústria, PRONAF 
Mais Alimentos, entre 
outras. No entanto, a 
adesão por parte dos 
agricultores e agricultoras 
a estas linhas ainda 
é tímida, o que exige 
intensificar ações de forma 
a concretizá-las. 

FETAEP 50 anos
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� Cafeicultura e sua 
importância histórica no 
Paraná.
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Desde 1997 a FETAEP vinha 
reivindicando ao governo do Estado 
a criação de um fundo de aval que 
garantisse os empréstimos de 
investimento dos agricultores(as) 
perante o agente financeiro. Após 
sete anos de negociações, em 2004, 
o MSTTR paranaense conquistou 
o Fundo de Aval Garantidor da 
Agricultura Familiar - iniciativa inédita 

Fundo de aval: uma 
conquista do MSTTR 
paranaense

A principal perda de renda da agricultura 
familiar ocorre no momento da comercialização  
da produção. Em alguns casos, o preço do 
produto no mercado nem mesmo cobre os 
custos de produção. Para combater esta 
distorção que tanto penaliza os agricultores(as) 
familiares, o MSTTR vem lutando e colhendo 
bons frutos.

No GTB de 2011, conquistou a Política de 
Garantia de Preços Mínimos da Agricultura 
Familiar (PGPM-AF). Com ela, a maioria dos 
produtos da agricultura familiar tem preço 
garantido pelo governo federal, oferecendo 
respaldo aos financiamentos de custeio e de 
investimento. Diante disso, caso os preços dos 
produtos no mercado local estejam abaixo dos 
preços estipulados pela tabela do Programa 
de Garantia de Preços para a Agricultura 
Familiar (PGPAF), os agentes financeiros estão 
autorizados a descontar a diferença do valor da 
parcela do financiamento.

Na safra 2012-2013, o PGPAF contemplava 
49 produtos, sendo 38 da agricultura, nove 
da sociobiodiversidade e dois da pecuária. 
Atualmente, o PGPAF é a referência de preços 
para o PAA e para o PNAE. Dessa forma, o 
PGPAF assegura a remuneração dos custos 
de produção dos cultivos financiados pelo 
PRONAF.

Preços garantidos
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no Brasil e na América Latina. Seu objetivo é 
garantir empréstimos de investimentos aos 
agricultores(as) familiares de menor poder 
aquisitivo, tendo o governo do Estado como 
avalista.

Fruto do GT/PR, o convênio firmado em 
2002 com o Instituto Emater prevê a 
disponibilização de profissionais da extensão 
rural para assessorar a FETAEP e os STRs. 
Atualmente, o MSTTR paranaense conta com 
um técnico na capital e nove nas regionais 
sindicais que vêm impulsionando as ações e 
os projetos desenvolvidos pelo Movimento 
Sindical.

FETAEP/EMATER

� Feira da agricultura familiar.
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� Boia-fria - Santa Margarida, 1979.

� Acidente com trabalhadores rurais (década de 1970).

� Transporte irregular (década de 1970).
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Apesar das significativas mudanças ocorridas nos processos produtivos nas últimas décadas, 
em grande medida decorrentes do incremento no uso de tecnologias, no Brasil ainda perduram 
problemas estruturais como os altos índices de informalidade nas relações de emprego no campo. 
Particularmente no Paraná, aproximadamente 60% da mão de obra empregada não possui registro 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (DIEESE, 2010).

O Brasil ainda convive com a vergonha do trabalho escravo. Segundo o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), em 2012 o Paraná ocupou o terceiro lugar no ranking nacional, contabilizando 256 
trabalhadores em situação análoga à escrava, perdendo apenas para os estados do Tocantins (321 
casos) e Pará (563 casos).

Os assalariados e assalariadas rurais, ainda que produzam alimentos para o mercado interno e 
cultivem produtos destinados à exportação, não têm acesso aos benefícios sociais e econômicos das 
riquezas que geram. É o paradoxo de um estado como o Paraná, responsável por 1/5 da produção 
brasileira de grãos, em 2,3% do território nacional, mas que insiste em sujeitar seus trabalhadores e 
trabalhadoras rurais à precariedade das relações de emprego. Portanto, a secular exploração de mão 
de obra é consequência, em grande medida, da cultura patronal autoritária das relações entre capital 
e trabalho, presente até os dias de hoje.

Outra prática predatória exercida sobre a categoria é a imposição da jornada 5 x 1, sistema que não 
respeita o descanso aos finais de semana, já que os assalariados e assalariadas rurais são obrigados 
a trabalhar cinco dias e a repousar um na sequência, comprometendo o lazer e o convívio familiar 
aos domingos. Embora a Constituição Federal dê preferência a descansos semanais aos domingos, a 
imposição da jornada de trabalho 5 x 1 possibilita que isso ocorra somente a cada sete semanas.

Esses são apenas alguns dos desafios enfrentados pelo MSTTR. 

FETAEP 50 anos
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� Transporte rural no início da década de 1980.
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Convenções e Acordos 
Coletivos asseguram
grandes conquistas

As negociações coletivas de trabalho 
constituem-se em espaços fundamentais 
para assegurar conquistas relevantes para os 
assalariados e assalariadas rurais, que não se 
limitam à questão salarial. É por meio delas que 
se busca incorporar nas Convenções Coletivas 
de Trabalho (CCT) e nos Acordos Coletivos de 
Trabalho (ACT) garantias referentes à segurança 
e saúde no meio ambiente de trabalho, o que 
inclui aspectos relativos à alimentação, aos 
alojamentos, ao transporte, além da prevenção 
quanto ao uso de agrotóxicos.

Registros históricos apontam que no Paraná 
a primeira CCT da área rural foi firmada em 
1º de fevereiro de 1980, entre a FETAEP e a 
FAEP. A partir daí, as duas entidades também 
estabeleceram outras Convenções em 1º de 
maio de 1983 e em 1º de maio de 1989. Desde 
então, os resultados das negociações entre 
a classe trabalhadora e a patronal têm sido 
emitidas mediante Sentenças Normativas em 
Dissídios Coletivos. Da mesma forma, a partir 

� Trabalho assalariado – Fazenda São Francisco, Jacarezinho (1980).
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Aconteceu...
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da década de 1980, os STRs – nos municípios 
de sua base territorial – também começaram a 
recorrer aos Dissídios.

Até o ano de 2005, dos 399 municípios 
do Paraná, 300 eram contemplados pelo 
estabelecimento de instrumentos coletivos, 
como CCT e ACT e/ou Sentenças Normativas 
em Dissídios Coletivos. Além disso, a FETAEP - 
diretamente e também representando os STRs 
que não conseguiam negociar com a classe 
patronal - ajuizava, em média, três grupos 
de processos de Dissídio Coletivo por ano no 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª Região 
do Paraná.

Durante aquele período foram ratificadas nas 
decisões normativas conquistas importantes 
para a classe trabalhadora, retiradas do rol 
de reivindicações aprovado em assembleias 
da categoria, tais como: correção integral dos 
salários, com reposição da inflação do período; 
salário normativo, que consiste na média do 
piso salarial obtido nos últimos anos entre 
Convenções, Acordos e Dissídios Coletivos que, 

no Paraná, era o equivalente a um salário mínimo 
acrescido de 16%.

Outros benefícios alcançados dizem respeito 
ao transporte fornecido pelo empregador em 
ônibus, satisfazendo as condições de segurança 
e comodidade, proibindo carregamento de 
ferramentas soltas junto aos trabalhadores e 
trabalhadoras; disponibilização de equipamentos 
de segurança necessários ao bom desempenho 
dos trabalhos; estabilidade à gestante em período 
de 180 dias; e piso diferenciado para mão de obra 
especializada.

Outro item conquistado foi o adicional de 30% de 
insalubridade ou periculosidade sobre o salário da 
categoria para os trabalhadores e trabalhadoras em 
atividades diárias em estábulos, cavalariças, granjas, 
piscicultura, além de horas extras entre 50% e 100% 
sobre a hora normal, adicional noturno entre 25% e 
50%, dentre outros benefícios.

Ainda, por meio de CCT, ACT e de sentenças judiciais 
emitidas pelo Poder Judiciário, por intermédio do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), foi possível 
reverter, em algumas situações, a imposição 
patronal da jornada 5 x 1. 
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Consideráveis avanços

� Assembleia extraordinária do STR de Astorga em 26 de janeiro de 1970.
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Emenda Constitucional n.º 45
Uma afronta ao princípio constitucional
de acesso ao Poder Judiciário

Um grave obstáculo, imposto pela Emenda 
Constitucional n.º 45/2004, vem comprometendo 
a efetivação das negociações coletivas de 
trabalho e, por consequência, dos direitos 
trabalhistas. Trata-se do estabelecimento do 
“comum acordo” entre as partes para ajuizamento 
do Dissídio Coletivo. Significa que, tanto a 
categoria trabalhadora (profissional) quanto a 
empregadora (econômica), ao divergirem quanto 
à solução de conflito de interesses, precisam – 
ambas – concordar com o ingresso na Justiça 
do Trabalho, o que, na prática, não tem sido 
acatado pela classe patronal. Ou seja, é preciso 
pedir à entidade patronal que autorize demandar 
à Justiça do Trabalho em face dela mesma, o 
que fere frontalmente o princípio constitucional 
que garante à parte o acesso ao Poder Judiciário 
diante de ameaça a seus direitos.

O MSTTR está se mobilizando para comprovar 
a inconstitucionalidade deste dispositivo 
legal. Atualmente, existem em torno de dez 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIN) 

no Supremo Tribunal Federal (STF) aguardando 
julgamento. Enquanto não ocorrer decisão a respeito 
da matéria, a classe trabalhadora permanece 
sofrendo graves prejuízos econômicos e sociais.

Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais

Atualmente, da estimativa de 300 
mil empregados(as) rurais no Paraná, 
aproximadamente 80 mil, representados por 
106 STRs, são abrangidos por CCT. Outros 
80 STRs vêm firmando ACT diretamente com 
empresas ou empregadores rurais das mais 
variadas atividades produtivas, desde cana-
de-açúcar, madeira, mandioca e até mesmo 
empresas de melhoramento genético animal. 
Esse universo de Acordos e Convenções 
Coletivas abrange aproximadamente 150 
mil trabalhadores e trabalhadoras rurais do 
Paraná.

Acontece...

� Assalariados da cana estão entre os beneficiados pelos 
Acordos e Convenções Coletivas firmados pelo MSTTR.

Dissídio Coletivo de Trabalho: 
ação trabalhista coletiva movida pelo sindicato 
dos empregados(as) contra o sindicato e 
federações patronais quando não há acordo 
entre as partes. Cabe à Justiça do Trabalho 
definir as normas coletivas aplicáveis 
às respectivas categorias. Essa decisão 
judicial chama-se Sentença Normativa, cujo 
cumprimento passa a ser obrigatório pelas 
empresas e pelos empregados(as), assim que 
seja publicada no Diário Oficial. As conquistas 
obtidas (salários, jornada de trabalho, entre 
outras) são estendidas a todos os membros da 
categoria envolvida. 
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Uma luta antiga, pautada nas mobilizações do GT/PR, era 
pela criação do piso salarial do Paraná. Foram inúmeras 
as discussões acerca da constitucionalidade de sua 
criação e, após intensas pressões exercidas pela classe 
trabalhadora nos governos federal e estadual, foi criada a 
Lei Complementar n.º 103/2000, autorizando os chefes do 
executivo dos Estados e o Distrito Federal a instituírem o 
piso salarial estadual, conforme previsto no art. 7º, V, e art. 
22, parágrafo único, da Constituição Federal.

No Paraná, os trabalhadores e trabalhadoras rurais 
foram contemplados pela Lei n.º 15.118, sancionada 
pelo governador Roberto Requião no mês de maio de 
2006, fixando o piso salarial estadual, naquele ano, 
entre R$ 427,00 e R$ 437,80. O Paraná foi o terceiro 
Estado brasileiro a criar um piso estadual, depois do Rio 
de Janeiro e do Rio Grande do Sul. A instituição do piso 
representa, além do ganho socioeconômico para a classe, 
o fortalecimento político da categoria e de suas ações de 
massa.

Mantendo a política de valorização salarial iniciada por seu 
antecessor, em maio de 2013, o governador Beto Richa 
sancionou, mediante o Decreto n.º 8.088, de 01/05/2013, 
o reajuste do piso salarial estadual. Atualmente, o Paraná 
apresenta o maior piso salarial em vigor dentre todos os 
estados da União que o instituíram, perfazendo ganhos 
salariais da ordem de 30,17% em relação ao salário mínimo 
federal.

Frente à impossibilidade de 
as entidades sindicais de 
trabalhadores e trabalhadoras 
firmarem CCT ou ACT 
com a classe patronal em 
aproximadamente 50% dos 
municípios do Paraná, a 
instituição do piso salarial 

estadual impõe aos empregadores o 
dever legal de praticá-lo. Por tal razão, 
a orientação da FETAEP é que os STRs 
jamais negociem valores abaixo dos pisos 
estabelecidos pelo governo estadual, 
pois o que deve prevalecer é o que está 
determinado em lei, conforme previsto 
pela própria jurisprudência do trabalho, 
ou seja, não pode o negociado prevalecer 
sobre o legislado.

Portanto, contrariando os argumentos 
conservadores de que a adoção do piso 
estadual com valores acima do salário 
mínimo federal acarretaria aumento 
do desemprego e da informalidade das 
relações de emprego no campo, após seis 
anos da vigência do piso salarial estadual, 
comprova-se justamente o contrário. 
Sua implementação acarretou inúmeros 
benefícios, permitindo o aumento da 
renda do trabalhador(a) e melhorando 
significativamente sua qualidade de 
vida, o que repercute positivamente na 
dinâmica das comunidades locais. Apesar 
do diferencial positivo conquistado, é 
preciso reconhecer que esse piso está 
muito aquém do que se almeja e, mais 
ainda, de prover as necessidades básicas 
de vida digna, como estabelece o próprio 
texto constitucional de 1988 (artigo 7º, 
IV).

FETAEP 50 anos

Piso regional: uma conquista
a ser comemorada

Sem Convenção 
ou Acordo, é o piso 
salarial estadual
que vale

� Roberto Requião no GTPR/2004.
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A Norma Regulamentadora n.º 31 – uma 
grande conquista do GTB – entrou em vigor 
no ano de 2005 com o objetivo de garantir 
segurança e saúde aos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais, devendo ser 
aplicada em quaisquer atividades ligadas à 
agricultura, pecuária, exploração florestal 
e aquicultura e também em atividades de 
exploração industrial desenvolvidas em 
estabelecimentos agrários.

Ela estabelece que o empregador deve garantir 
condições adequadas de trabalho, higiene e conforto 
para todos os trabalhadores e trabalhadoras, além 
de fornecer Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) como capacetes, máscaras de respiração, 
luvas, protetores auriculares e botas. Também deve 
instruí-los corretamente sobre o uso de máquinas, 
implementos e agrotóxicos. Cabe aos empregadores, 
ainda, garantir a realização de exames médicos 
periódicos, além do admissional e demissional.

Os avanços decorrentes 
da aplicação da NR 31

� Corte da cana-de-açúcar sem equipamentos de proteção individual (EPI) – Indianópolis, 1996.
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O MSTTR também empreendeu luta contra 
o aliciamento de mão de obra assalariada 
pelos denominados “gatos”, atravessadores 
que contratam trabalhadores e 
trabalhadoras rurais oriundos de diversas 
localidades do País, submetendo-os a 
condições precárias – como transporte e 
alojamento impróprios, baixos salários, falta 
de registro em CTPS – chegando a sujeitá-
los a condições de trabalho análogas à 
escravidão.

Mediante intensas mobilizações 
desenvolvidas pelo MSTTR, principalmente 
das FETAGs e dos STRs da Região Sul, 
o governo federal editou, em julho de 
2006, a Instrução Normativa n.º 65, com o 
objetivo de disciplinar os procedimentos a 
serem adotados pelas Superintendências 
Regionais do Trabalho acerca da contratação 
de mão de obra rural, buscando combater a 
migração irregular.

Fiscalização do
trabalho rural

� Mobilização de cortadores de cana-de-açúcar – Astorga, junho de 1993.

� Luta do MSTTR 
contra o aliciamento 
de mão de obra 
assalariada pelos 
atravessadores 
que contratam 
trabalhadores e 
trabalhadoras 
oriundos de diversas 
localidades do País 
resultou na Instrução 
Normativa n.º 65.
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Acesso à terra com 
qualidade de vida
A FETAEP sempre pautou o debate sobre a 
questão fundiária – uma vez que a própria 
fundação da entidade se confunde com 
a história de lutas pela terra no Paraná. 
Da mesma forma, o MSTTR sempre 
travou batalhas contra o modelo agrário 
implementado no Brasil, cujos sucessivos 
governos sempre optaram pela preservação 
dos latifúndios e pela exploração da 
monocultura, evidenciando, dessa forma, 
a supremacia do interesse econômico em 
prejuízo dos aspectos sociais, ambientais e 
culturais, transformando o campo em um 
lugar sem gente, sem recursos naturais e sem 
produção de alimentos.

A Federação e os STRs atuam na luta pela 
terra, gerando resultados concretos, tais como 
os assentamentos: Antônio Zarantonello, em 
Icaraíma; São Luiz II, em Sapopema; e Estrela 
de Davi, em Xambrê.

Entretanto, ainda há muito que lutar. Para o 
MSTTR, o País ainda está em dívida com a 
reforma agrária e, consequentemente, com 
milhares de trabalhadores(as) do campo. A 
demanda por desapropriações vem crescendo 
a cada ano e muitos assentamentos 
encontram-se em situação precária devido à 
falta de infraestrutura. Além disso, perdura 
o cenário de violência e impunidade no 
campo. Diante de tal quadro, os governos 
precisam enfrentar esse problema estrutural, 
priorizando a questão fundiária, essencial para 
a construção de uma nação que preza pela 
inclusão social e econômica de todos os seus 
filhos e filhas.

� Ocupação de fazenda em Rio Bonito 
do Iguaçu – início da década de1990.

� Acampamento dos Ribeirinhos – 1997.
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É bom saber...
Um pouco da história - No início dos anos de 1960, 
com a industrialização do País, a questão fundiária 
começou a ser debatida pela sociedade, em especial 
pelo MSTTR, quando se iniciou uma forte disputa 
entre posseiros(as), arrendatários(as) e pequenos(as) 
proprietários(as) contra grandes latifundiários(as). Como 
resultado dessa disputa, vários STRs foram fundados e, 
em seguida, a FETAEP. 

Ainda que de forma pouco explícita, já nas décadas de 
1960 e 1970, os trabalhadores(as) passam a conjugar 
a necessidade de realização da reforma agrária com 
o acesso à educação, à previdência social, à saúde e à 
moradia, como um caminho viável para mudar a estrutura 
agrária brasileira.

Na década de 1980 o governo tentou efetivar o Plano 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que tinha como 
meta assentar 7,1 milhões de famílias. Os latifundiários 
se organizaram, opondo-se ao PNRA sob a coordenação 
da União Democrática Ruralista (UDR) que defendia 
abertamente o uso da violência e da força armada contra 
a execução da reforma agrária. Diante disso, os poucos 
assentamentos concretizados eram desmoralizados, 
tendo em vista que os trabalhadores(as) não recebiam 

assistência técnica, muito menos recursos 
financeiros e infraestrutura necessários à sua  
manutenção.

Ainda na década de 1980, durante a Assembleia 
Nacional Constituinte, a FETAEP mobilizou sua 
base, conjuntamente com o Sistema CONTAG, e 
entregou ao Congresso Nacional a Emenda Popular 
em favor da reforma agrária – com mais de um 
milhão de assinaturas. Apesar da atuação corajosa 
e permanente dos trabalhadores(as) rurais e do 
apoio de parlamentares progressistas, a correlação 
de forças era desigual. Os parlamentares da velha 
oligarquia agrária conseguiram derrubar a proposta 
de emenda à Constituição que implantava a 
reforma agrária almejada pelo MSTTR, ignorando a 
vontade popular.

É por isso que o MSTTR luta pela garantia de 
acesso à terra com condições que contribuam 
para a permanência do trabalhador(a) no 
campo com qualidade de vida. Ou seja, prioriza 
o acesso à educação, à saúde, à moradia, à 
assistência técnica, à previdência social e à 
infraestrutura – entre outros benefícios que 
juntos possibilitam vida digna.

A Federação, por meio da articulação política 
junto às esferas de governo municipal, 
estadual e federal, tem intensificado suas 
ações buscando melhorar políticas já 
conquistadas, a exemplo do PNCF – política 
complementar de reforma agrária - que, 
recentemente, passou por modificações que o 
tornaram mais atrativo aos agricultores(as) do 
ponto de vista financeiro.

A partir de 2013 houve uma significativa 
redução na taxa de juros, que passou de 5% 
para 2% ao ano, além da ampliação do limite 
do rebate para pagamento das parcelas em 
dia, abrangendo todos os bônus e contratos. 
Jovens rurais com idade entre 18 e 29 anos 
e famílias de agricultores(as) em situação de 
pobreza são beneficiados com juros ainda 
menores: 1% e 0,5% ao ano, respectivamente.

� Família acampada 
– década de 1970.



48

Agricultura
familiar e meio 
ambiente em 
harmonia

Agricultores(as) familiares sempre 
estiveram um passo à frente quando o 
assunto é preservação ambiental.

Secretaria do Meio Ambiente
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Agricultura
familiar e meio 
ambiente em 
harmonia

A agricultura familiar, ao estabelecer 
estreita relação entre gestão da unidade de 
produção e trabalho, é perfeitamente capaz 
de aliar função social e ambiental da terra. 
Ao fundamentar-se numa lógica própria, 
desenvolve estratégias de reprodução 
socioeconômica e relações com o meio 
ambiente que lhe permitem conciliar produção 
de alimentos, geração de renda e conservação 
dos recursos naturais.

Em razão de a agricultura familiar ter 
consciência de que a vida no campo está 
na dependência direta da preservação 

ambiental, ela é comumente associada 
à imagem de guardiã da natureza. Por 

isso, historicamente desenvolveu – e 
continua desenvolvendo – sistemas 

de produção diversificados que 
respeitam as dimensões ambientais 

e resguardam a biodiversidade de 
seu ambiente de trabalho e de 

vida.

Nesse sentido, o MSTTR 
apoia iniciativas voltadas a 

promover mudanças na 
atual matriz tecnológica 

de produção agropecuária, que é responsável 
pelo incentivo à crescente disseminação e 
ao uso de adubos químicos e agrotóxicos, de 
sementes transgênicas e de monocultivos.

Dentre as iniciativas apoiadas pelo MSTTR, 
merece destaque o incentivo à produção 
agroecológica. O conceito de agroecologia 
envolve, para além de aspectos econômicos e 
produtivos, as dimensões ecológicas e sociais. 
Estabelece inter-relações com as várias 
áreas do saber, o que inclui a valorização e o 
resgate de conhecimentos das populações 
tradicionais do campo, desprezados pela 
agricultura moderna.

Atualmente vive-se um momento de 
mudanças na legislação ambiental. O 
Código Florestal (Lei n.º 4.771/65) foi 
revogado pela Lei n.º 12.651/12. Dentre as 
alterações, o MSTTR comemorou a adoção 
do conceito de agricultura familiar – não 
contemplado pelo Código anterior. Já com 
relação às demais mudanças, a FETAEP 
espera que estabeleçam, de fato, regras de 
preservação ambiental em consonância com a 
sustentabilidade rural.

�Produção agroecológica tem o MSTTR como grande apoiador. 
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Um campo
cheio de                  
Margaridas...

Há aproximadamente 20 anos o MSTTR despertou para a necessidade de organização 
das mulheres trabalhadoras rurais. No Paraná, em 1994 foi criada a Comissão Estadual de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais (CEMTRA) que, mais adiante, promoveu a organização das 
Comissões Regionais.

Em 1998, no 7º CNTTR da CONTAG, foram instituídas as cotas de, pelo menos, 30% de 
mulheres nos cargos de direção dos STRs, das FETAGs e da CONTAG e 50% de mulheres nas 
atividades de formação. Assim, o processo de inserção da mulher nos espaços de discussões 
do Movimento foi aumentando gradualmente. No entanto, as dificuldades começavam a surgir 
de forma mais evidente a cada avanço e, para a FETAEP, a luta se intensificava a cada dia.

Em 2013, na véspera do Dia Internacional da Mulher, mais um passo foi dado. A CONTAG 
aprovou, por unanimidade, a paridade no comando político da Confederação. Os dirigentes e as 
dirigentes sindicais decidiram, por meio do voto, que a próxima gestão política da CONTAG, em 
2017, será dividida meio a meio entre mulheres e homens. E a FETAEP, como não podia deixar 
de ser, já está seguindo para esse caminho. Atualmente, a Federação conta com a participação 
de 42% de mulheres na diretoria.

No Paraná, a CEMTRA – que a partir do 1º CETTR do Paraná passou a ser denominada 
Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Paraná – tem como principal objetivo 
promover cursos, encontros e seminários para a conscientização e qualificação das mulheres 
sobre os seus direitos. As ações desenvolvidas pela Secretaria contribuem para qualificar 
a participação feminina nos espaços de decisão, inclusive para assumir cargos de direção 
dentro do MSTTR, em qualquer instância. Desta forma, munidas de informação e formação, 
as trabalhadoras rurais ganham voz diante da discriminação, da desigualdade de gênero e da 
violência doméstica – seja ela de natureza física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.

Em se tratando da violência contra a mulher, dados estatísticos comprovam que entre 30% 
a 50% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência. Em 2012, o Paraná, 
segundo um estudo complementar do Mapa da Violência, foi apontado como o terceiro estado 
brasileiro em violência contra a mulher – ficando atrás apenas do Espírito Santo e de Alagoas. 
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� O MSTTR lutou e ainda vem lutando para promover o protagonismo feminino no campo.

Os dados evidenciam uma realidade 
assustadora. No entanto, é preciso considerar 
que as mulheres do campo nem mesmo 
aparecem nesses índices, uma vez que ainda 
sofrem diante de outro problema social: a 
invisibilidade. Muitas, devido ao isolamento, 
desconhecem seus direitos perante a família 
e a sociedade. Diante disso, deixam de 
buscar seus direitos pelo simples fato de os 
desconhecerem. E é justamente aí que entra a 
atuação da FETAEP, que leva informação até o 
campo.

É de se lamentar que a sociedade ainda seja 
herdeira de um regime machista secular 
que, na comunidade rural, torna-se mais 
acentuado. Nota-se, em alguns casos, que 
as próprias mulheres têm dificuldades de se 
desvincular dos discursos de ordem sexista. O 
inconsciente coletivo da sociedade – formado 

por ideias arraigadas no passado – não 
permite discernir de forma clara tamanha 
violência que as mulheres sofrem, dando a 
entender que “as coisas são assim mesmo” 
ou, ainda, que “isso não existe!”. Diante desse 
conformismo, há outro agravante: a omissão. 
Grande parte das mulheres se cala diante da 
violência que vivencia, não denunciando as 
agressões sofridas no âmbito doméstico.

Foi diante desse cenário que o MSTTR 
comemorou a chegada da Lei Maria da Penha 
(Lei n.º 11.340/2006) – um importante 
instrumento de combate à violência contra as 
mulheres que entrou em vigor em 7 de agosto 
de 2006. A Lei, que ampliou a punição contra 
agressores, determinou a criação de órgãos e 
serviços de assistência às vítimas de violência 
doméstica com vistas à proteção de todas as 
mulheres residentes no Brasil – estejam elas 
na cidade, no campo ou na floresta. Em suas 
palestras, a FETAEP sempre atua de forma 
encorajadora incentivando a denúncia, lutando 
pela proteção da mulher.
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promover o protagonismo feminino 
nas atividades produtivas das 
unidades familiares. Graças às lutas 
do meio sindical, o PRONAF Mulher, 
que representa hoje – ainda que 
implementado de forma tímida – uma 
conquista das trabalhadoras rurais.

De 2004 até 2013, em parceria com o 
SENAR, foram realizados 280 eventos 
voltados para o público feminino. Os 
temas abordados foram desde a violência 
contra as mulheres rurais, passando pela 
saúde, educação, autoestima e, por fim, 
destacando a importância de sua inserção 
produtiva nas unidades familiares de 
produção e de sua participação política no 
STR. Ao todo, mais de 70 mil mulheres 
participaram dessas ações formativas.

No âmbito das atividades formativas 
destinadas às mulheres trabalhadoras 
rurais, a ENFOC promoveu, em 2011, 
o 1º ENFOC Mulheres. O Paraná 
participou com duas representantes da 
diretoria da FETAEP e com uma jovem 
trabalhadora rural. Posteriormente, 
um curso de formação continuada 
nos moldes dos GES foi desenvolvido 
junto às coordenadoras estaduais e 
suplentes. 

Sob o aspecto financeiro, o MSTTR 
lutou e ainda vem lutando para 
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� GES mulheres – maio de 2012.

Para elas
e com elas
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� Jovens paranaenses no 2º Festival Nacional da Juventude – 2010.

Secretaria de Juventude | Gênero e Geração

Sucessão rural: um campo de 
oportunidades para a juventude

Para o MSTTR são considerados jovens 
rurais pessoas de 16 a 32 anos que residam 
e trabalham no campo. E, segundo órgãos 
específicos de pesquisas, é justamente 
essa a faixa etária que mais migra do meio 
rural para os centros urbanos. Ocorre, 
ainda, que entre as meninas essa fuga é 
mais significativa, caracterizando dupla 
discriminação - uma pelo trabalho feminino e 
outra pelo trabalho juvenil.

Alguns dos fatores que influenciam essa 
saída deve-se à dificuldade de acesso à 
terra e ao crédito. Além disso, por serem 
jovens, possuem pouco poder de decisão 
dentro das unidades familiares de produção. 
Em muitos casos, a família os enxergam 
como indivíduos “em formação”, colocando 
em descrédito suas ideias e sugestões por 

considerá-las inovadoras ou então modernas 
demais.

E foi justamente com o intuito de mudar essa 
forma de pensar que em 2001 o MSTTR, 
em seu 8º CNTTR, promovido pela CONTAG, 
deliberou pela criação da Comissão Nacional 
de Jovens Trabalhadoras e Trabalhadores 
Rurais, com suas respectivas coordenações 
na CONTAG, nas FETAGs e nos STRs. Seu 
objetivo foi trabalhar a consciência dos 
jovens acerca de seu papel e capacitá-los 
para a sucessão rural responsável com 
acesso a políticas públicas. Além disso, 
traçou metas de motivação com vistas ao 
fortalecimento da categoria. 

Portanto, tanto em âmbito nacional quanto 
estadual, as ações foram para que os jovens 
tivessem oportunidade de permanecer no 

campo com qualidade 
de vida. O que significa, 
na prática, pensar 
numa escola do campo 
adequada aos anseios 
destes jovens; garantir o 
acesso ao lazer, à saúde 
e à informação com 
qualidade; dar condições 
para a obtenção de 
linhas de crédito 
diferenciadas; além de 
oferecer um constante 
processo de capacitação 
profissional continuada.

O MSTTR do Paraná 
se antecipou no 
sentido de eleger sua 
coordenação estadual 
da juventude, ainda 
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que não regulamentado em estatuto social, 
contemplando uma futura política afirmativa 
de cotas. Em 2001, a primeira Coordenação 
Estadual da Juventude Trabalhadora Rural 
(CEJUTRA) foi constituída e já no ano seguinte 
as coordenações regionais começaram 
a ser eleitas. Por meio delas, a FETAEP 
desenvolve ações voltadas à realidade 
da juventude paranaense, estabelecendo 
metas com vistas ao seu fortalecimento 
político e sindical, com o objetivo de torná-la 
protagonista no meio em que vive.

Em 2005 a juventude trabalhadora rural 
obteve outra conquista. Ela foi contemplada 
com a política afirmativa de cotas, deliberada 
no 9º CNTTR da CONTAG, com percentual 
de 20% em todas as instâncias do MSTTR. 
A partir daí, garantiu seu espaço dentro das 
diretorias dos STRs, das FETAGs e da própria 
CONTAG. Mais adiante houve alteração 
estatutária, formalizando a cota de jovens 
na diretoria da Federação e, posteriormente, 
dos STRs.

Com o propósito de fortalecer o segmento, 
em 2007 foi criado um projeto de formação 
específico para a juventude rural com vistas 
à geração de renda, trabalho e cidadania: 
o Consórcio Social da Juventude Rural Rita 
Quadros. No Paraná, a formação passou 
pelos municípios de Ortigueira, Sapopema, 
Antonina, Congonhinhas e Território Ilha 
Grande (envolvendo os municípios de 
Altônia, Francisco Alves, Iporã, São Jorge do 
Patrocínio e Esperança Nova). Ao todo, 150 
jovens foram capacitados durante 400 horas 
entre formação cidadã e profissionalizante - 
agroecologia e bovinocultura de leite.

Formação
contínua,
investimento
certo!
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O Consórcio contou com a participação de 
professores da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) e da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste), além de técnicos do 
Departamento de Estudos Socioeconômicos 
Rurais (DESER), Centro de Treinamento 
para Pecuaristas de Castro (CTP) e Centro 
Paranaense de Referência em Agroecologia 
(CPRA).

Outra iniciativa em prol da formação da 
juventude rural é o programa Jovem Saber – 
que tem como objetivo central formar jovens 
a partir de três eixos de estudos: profissional, 
política sindical e política pública. O programa 
já vem apresentando bons resultados em 
várias regiões do Estado. Muitos dos jovens 
formados já acessaram o PRONAF Jovem e o 
PNCF, além de participarem de forma efetiva 
dos espaços de discussão nos municípios e no 
próprio Movimento Sindical. No Jovem Saber 
a formação ocorre a distância – via internet e/
ou cartilhas – e é organizado em oito módulos, 
que totalizam carga horária de 400 horas-aula.

O Paraná sediou, em 2010, o 1º 
Salão Estadual da Juventude Rural, 
reunindo diversas instituições 
envolvidas com ações voltadas à 
juventude rural. Entre os principais 
resultados do debate, destaca-se 
a demanda para que a juventude 
ocupasse uma cadeira no Conselho 
Estadual de Desenvolvimento 
Rural e Agricultura Familiar 
(CEDRAF). Mais adiante, o grupo 
de instituições reunido naquela 
ocasião indicou a FETAEP, 
representada por seu coordenador 
estadual de jovens, para ocupar a 
coordenação da Câmara Setorial de 
Juventude no Conselho do CEDRAF.

Atualmente, a FETAEP continua 
acreditando e valorizando a 
juventude rural, promovendo 
formação continuada de 
coordenadores(as) regionais, tanto 
na área político-sindical quanto 
técnica, sempre com foco nas 
questões cidadãs. A participação 
da juventude trabalhadora rural 
no Movimento Sindical do Paraná 
representa tamanha importância 
que, a partir do 1º CETTR, instituiu-
se a Secretaria da Juventude 
Trabalhadora Rural da Federação.

Fóruns de 
discussão – 
juventude 
atuante
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Reconhecendo o valor 
de quem tanto semeou

O País está envelhecendo. No Brasil, a faixa etária da população com mais de 60 anos é a que mais 
cresce. E no meio rural, por sua vez, esse envelhecimento fica mais evidente por consequência da 
evasão dos jovens para os grandes centros. Por isso, não é possível tratar do assunto de forma 
segmentada. É dever de todos, em especial do MSTTR, lutar pelos interesses da terceira idade e das 
pessoas idosas. Assegurar os direitos e fazer valer os benefícios estão entre os planos de luta do 
MSTTR e, consequentemente, da FETAEP.

Na CONTAG, a criação da Secretaria da Terceira Idade aconteceu durante o 10º CNTTR. Anteriormente, 
havia uma coordenação nacional provisória que desenvolveu diversas ações importantes para o 
fortalecimento dos trabalhadores(as) da terceira idade e pessoas idosas rurais, com destaque para 
a constituição do coletivo nacional da terceira idade. Logo depois, no Paraná, foi criado o coletivo da 
terceira idade com vistas a promover debates e encaminhamentos sobre políticas públicas voltadas ao 
segmento.

A FETAEP, juntamente com a CONTAG, promove ampla divulgação do Estatuto do Idoso (Lei n.º 
10.741/2003) e da Lei n.º 8.842/94, relativa à política nacional do idoso. Ambos, para o MSTTR, 
marcam o resgate da dignidade e o respeito à cidadania, representando, portanto, um grande passo 
na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Diante da importância dos temas é que a 
divulgação se faz necessária, tendo em vista que muitos ainda desconhecem seus direitos.
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Outro tema que também tem merecido 
muita dedicação da FETAEP é o assédio 
que os idosos vêm sofrendo por parte de 
instituições financeiras que operam o crédito 
consignado. A questão é preocupante, uma 
vez que os empréstimos são oferecidos a 
juros exorbitantes. Como consequência, a 
inadimplência entre as pessoas idosas vem 
aumentando o número de inscritos no serviço 
de proteção ao crédito.

Com o intuito de alertar e conscientizar esses 
trabalhadores(as) rurais aposentados(as), 
a CONTAG, as FETAGs e os STRs criaram 
a campanha “Dinheiro fácil! Cuidado”. A 
orientação é para que não caiam na ilusão 
do crédito fácil e que não assinem qualquer 
tipo de autorização para débito em folha de 
pagamento. 

Encontros, cursos de formação e seminários 
são algumas das ações realizadas pela FETAEP 
e STRs para prestar esclarecimentos sobre 
esses temas e estreitar as relações com os 
idosos. Tanto os instrumentos de defesa da 
terceira idade quanto os riscos do crédito 
consignado ainda são temas pouco conhecidos 
pela sociedade e pelos gestores públicos 
– fatores estes que justificam as ações do 
MSTTR. Amplo material gráfico vem sendo 
elaborado pela Federação. 

No Brasil, aposentados e pensionistas 
representam mais de 50% de chefes de 
família. Nos pequenos municípios, a soma 
desses recursos financeiros provenientes 
de aposentadorias representa um grande 
potencial financeiro para o giro da economia. 
Por isso que, para o MSTTR, é importante 

reforçar o protagonismo deste segmento, efetivando 
as ações político-sindicais que assegurem o 
envelhecimento saudável e ativo no campo, 
respeitando as vivências, os saberes e as culturas 
locais de cada um.
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Quadro histórico
Desconstruindo
“pré-conceitos”

� Atendimentos prestados
pelo STR de São Jerônimo
da Serra – 1978.
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sendo, portanto, um espaço de importância 
secundária.
 
Com intuito de combater esse tipo de visão, 
as ações da FETAEP caminham de forma 
articulada com vistas a contemplar as 
necessidades do meio rural em sua totalidade, 
tanto nos aspectos da organização econômica 
e produtiva quanto nas dimensões sociais, 
essenciais para a promoção de vida digna e 
decente no campo.
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O MSTTR, por meio de suas ações, tenta 
abolir o estigma criado ao longo da história 
acerca do meio rural, tido como atrasado, 
isolado e sem infraestrutura. Ainda hoje o 
campo é visto, por muitos, apenas como 
local de produção agrícola e de fornecimento 
de mão de obra, sendo pejorativamente 
reconhecido como “quintal das cidades”, cuja 
função é suprir as demandas do meio urbano, 

� Atendimentos prestados
pelo STR de São Jerônimo
da Serra – 1978.

� Moradia
precária.

� Fundação do 
Hospital de Capitão 
Leônidas Marques, 
abril de 1970.

� STR Quinta do 
Sol – 1977.
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A espera de 
saúde pública, 
até quando?!

As políticas públicas no Brasil, historicamente, foram 
elaboradas sob a ótica conservadora – ainda fruto do 
processo colonizador pelo qual o País passou. Elas 
surgiram embasadas numa visão homogeneizada da 
população, não abrangendo os diversos sujeitos que 
compõem a sociedade brasileira, em especial os do 
campo. Não contemplavam, portanto, as necessidades 
da população rural e muito menos a realidade nacional 
da época.

As ações políticas voltadas à saúde começaram de 
forma discreta. No início do século XX, os barões do 
café – temerários com as epidemias e endemias 
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� Fila para atendimento médico e odontológico - STR de Mandaguaçu (1978).
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como a malária, a varíola e a tuberculose 
– passaram a pressionar o governo 
federal para que ele assumisse, de fato, a 
responsabilidade pela saúde pública. Nesse 
contexto histórico, surgiu a primeira iniciativa 
federal para o reconhecimento das condições 
sociais, sanitárias, econômicas e culturais da 
população rural – motivada pelo então diretor 
geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz.

Mais adiante, em 1953, outro passo 
importante foi dado: o Ministério da Saúde 
foi criado. Três anos depois, o governo federal 
instaurou o Departamento de Endemias 
Rurais. As ações, no entanto, eram sempre 
singelas e pontuais, dificilmente chegando ao 
trabalhador(a) no campo. Foi apenas com a 
organização dos movimentos sociais e com a 
expansão das Ligas Camponesas, na década 
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� Ambulatório médico – STR de Mandaguaçu – 1978. 
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de 1960, que ações destinadas aos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais 
começaram a caminhar – ainda que 
de forma muito lenta. Em 1963, o 
Estatuto do Trabalhador Rural (Lei 
nº 4.214/63) foi editado, mas não 
regulamentado.

A mudança mesmo ocorreu em 1971, 
quando foi instituído o Programa 
de Assistência ao Trabalhador Rural 
(PRO-RURAL), cuja execução era 
atribuída ao Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural - FUNRURAL 
(Lei Complementar n.° 11/71) que, 
dentre suas atribuições, previa a 
prestação de serviços sociais e 
de saúde, além de aposentadoria 
(idade e invalidez), pensão e auxílio-
funeral aos trabalhadores rurais e 
a seus dependentes. Com a criação 
do FUNRURAL a assistência social e 
médica se dava por meio de convênios 
firmados entre os STRs e o então 
Instituto Nacional de Amparo Médico 
e Previdência Social (INAMPS). 
Mesmo com uma ação focada 
no assistencialismo, esse foi um 
importante momento para o MSTTR.

Apesar da chegada do FUNRURAL, a 
saúde pública ainda possuía gargalos 
que só começaram a ser sanados com 
a Constituição de 1988, que ratificou a 
saúde como um direito. Foi a partir daí 
que surgiu o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Porém, as políticas e ações de 
saúde ofertadas às populações do 
campo continuavam excludentes e 
descontínuas – características estas 
que infelizmente se perpetuam até os 
dias de hoje e que têm embasado os 
planos de lutas do MSTTR. 
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1976 – FUNRURAL: 
convênios

A mudança mesmo ocorreu em 1971, 

do FUNRURAL a assistência social e 
médica se dava por meio de convênios 

Instituto Nacional de Amparo Médico 

importante momento para o MSTTR.

Apesar da chegada do FUNRURAL, a 
saúde pública ainda possuía gargalos 
que só começaram a ser sanados com 
a Constituição de 1988, que ratificou a 
saúde como um direito. Foi a partir daí 
que surgiu o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Porém, as políticas e ações de 

descontínuas – características estas 
que infelizmente se perpetuam até os 
dias de hoje e que têm embasado os 

� Ambulatórios médicos 
doados e mantidos

pelo FUNRURAL.

� Gabinetes odontológicos 
doados e mantidos

pelo FUNRURAL.
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� Reduzir a 
contaminação por 
agrotóxicos, garantir o 
uso de equipamentos 
de proteção individual e 
proteger os trabalhadores 
de ambientes insalubres 
são alguns dos objetivos 
do MSTTR.

Para o Movimento Sindical ainda há 
muito despreparo do SUS em lidar com as 
particularidades dos sujeitos do campo. O 
Sistema precisa, urgentemente, ser ampliado, 
melhorado e valorizado com a injeção de mais 
recursos financeiros, além de humanos. O 
MSTTR é contrário à privatização da saúde. 
Apesar de todas as dificuldades, ele ainda 
é uma referência mundial no quesito saúde 
pública.

A FETAEP trabalha para assegurar a saúde 
e a segurança do agricultor(a) familiar e 
dos assalariados(as) rurais no ambiente de 
trabalho. Nesse sentido, há a preocupação em 
reduzir a contaminação por agrotóxicos; em 
garantir o uso de equipamentos de proteção 
individual; e em protegê-los de ambientes 
insalubres. Para tanto, a Federação e os 
STRs têm cobrado dos órgãos competentes 
a fiscalização no cumprimento da Norma 
Regulamentadora n.º 31, que trata da saúde e 
segurança dos trabalhadores(as).
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Política de inclusão 
socioeconômica

Graças à atuação do MSTTR, a Constituição 
Federal de 1988 contemplou a inclusão dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais na 
cobertura dos benefícios previdenciários. 
Entre estes, destacam-se a aposentadoria 
por idade aos 60 anos para os homens e 
aos 55 para as mulheres, a aposentadoria 
por invalidez, o auxílio-doença, o salário 
maternidade, a pensão por morte de 
qualquer cônjuge, o auxílio por acidente de 
trabalho e o auxílio reclusão.

No entanto, perduraram as lutas, pois, 
mesmo tendo o direito assegurado 
constitucionalmente, seguiram recebendo 
apenas meio salário mínimo. Somente após 
demandas judiciais e intensas mobilizações 

os rurais obtiveram seus benefícios na 
íntegra, recebendo os valores devidos 
retroativamente e igualando seus direitos 
aos urbanos.

Como fundamentos legais que amparam a 
inclusão da categoria trabalhadora rural no 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
destacam-se o artigo 195, parágrafo 8º, da 
Constituição Federal, e as leis n.º 8.212 e 
8.213, de julho de 1991.

Com o objetivo de seguir conquistando 
benefícios aos trabalhadores(as) rurais, 
a FETAEP tem lutado pela aprovação de 

Quebrando mitos
É totalmente equivocado o discurso que 
impõe aos trabalhadores(as) rurais a 
responsabilidade pelo deficit previdenciário. A 
categoria – empregado(a) rural e agricultor(a) 
familiar - permanece contribuindo para o 
sistema desde 1971 (Lei Complementar 
n.º 11/71) até hoje (Lei n.º 8.212/91). O 
Segurado(a) Especial, ao comercializar 
seus produtos, também contribui para 
a seguridade social. Mais do que isso, 
incontestavelmente é o grande responsável 
pelo abastecimento de alimentos da nação. 
Cabe à sociedade reconhecer sua histórica 
dívida para com o campo.
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� Mobilização de trabalhadores, durante o governo Collor, 
busca fazer valer os direitos previdenciários da categoria.
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Política de inclusão 
socioeconômica

medidas que estabeleçam regras mais 
claras para o pleno acesso aos direitos 
previdenciários. Nesse sentido, busca-se 
a inclusão dos assalariados(as) rurais que 
desenvolvem atividades temporárias e de 
curta duração no RGPS. A Lei n.º 11.718 
ainda apresenta uma lacuna e o MSTTR tem 
lutado – junto aos Ministérios da Previdência 
e do Trabalho e Emprego, à Caixa Econômica 
Federal e à Receita Federal – para que a Guia 
de Recolhimento do FGTS e de Informações 
à Previdência Social (GFIP) simplificada saia 
efetivamente do papel.

No meio rural, facilmente são encontrados 
assalariados(as) que prestam serviços 
de curta duração para mais de um 
empregador, desenvolvendo atividades 
que os caracterizam como empregados(as) 
rurais. No entanto, em razão da dificuldade 
de comprovar essa relação de emprego, 
em virtude da não aplicação da lei, os 
trabalhadores(as) têm sido induzidos, 
em alguns casos pelo próprio INSS, a se 
inscreverem equivocadamente no RGPS 
como contribuintes individuais, ao lado 

do empresário (urbano e rural) e do autônomo. 
Infelizmente, tal fato vem ocorrendo em virtude da 
falta de um código de recolhimento específico para o 
temporário no sistema da Previdência.

O MSTTR busca conscientizar os trabalhadores – por 
meio de seminários, oficinas e encontros - sobre seus 
direitos e obrigações perante a Previdência Social. O 
Movimento destaca-se, portanto, como importante 
protagonista em sua defesa ao debater e negociar, ao 
longo dos anos, questões de interesse da categoria – 
unificando suas propostas em torno do PADRSS.

A primeira 
aposentadoria 
rural do Brasil 
é oriunda do 
Paraná. Em 1972, 
trabalhador rural 
de Mandaguari 
teve acesso ao 
benefício.

Conquista histórica
Mesmo tendo sido implantada no meio rural 
48 anos depois do que na área urbana, a 
Previdência Social representa uma conquista 
histórica da classe trabalhadora brasileira, 
constituindo-se num patrimônio essencial 
de amparo nos casos de aposentadoria por 
idade, pensão, doenças, gravidez e acidentes 
de trabalho. A chegada dos benefícios 
previdenciários ao meio rural representou 
mais qualidade de vida ao homem e à 
mulher do campo, além de ter impulsionado 
a produção agrícola, gerando mais renda às 
famílias rurais. Em alguns casos, inclusive, 
dependendo do grau de pobreza, têm 
garantido a sobrevivência de famílias com o 
mínimo de dignidade.

No entanto, apesar dos avanços alcançados 
com a Constituição Federal de 1988, milhares 
de trabalhadores(as) rurais continuam 
excluídos(as) da Previdência Social. Segundo 
dados da PNAD de 2006, mais de três 
milhões de assalariados(as) rurais trabalham 
na informalidade e, consequentemente, não 
têm acesso à proteção social.
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Casa nova no campo

A reivindicação por política pública de habitação rural sempre esteve presente nas pautas do GTB. 
A proposta era incluir, no âmbito do PRONAF, linhas de financiamento para construção, reforma e 
ampliação de casas no meio rural para a agricultura familiar. A partir dessa demanda, no segundo 
mandato do presidente Lula foi criado o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) – Minha Casa 
Minha Vida.

O próprio governo federal reconhece a existência de um deficit habitacional muito grande no Brasil. 
Segundo ele, é necessária a construção de mais de sete milhões de moradias novas e cerca de dez 
milhões a serem reformadas. No meio rural esta demanda pode chegar a 1,75 milhão de moradias 
em todo o País. No Paraná, num primeiro levantamento feito pelos sindicatos em 2007, a pedido da 
FETAEP, em apenas cerca de 100 municípios essa demanda já ultrapassava dez mil unidades no meio 
rural.

A partir desse cenário, o MSTTR do Paraná passou a demandar a necessidade de criação de uma 
política voltada à habitação. Em maio de 2007 a Federação incorporou definitivamente o Programa 
de Habitação Rural à sua política de atuação, fato que demandou a necessidade de criação de 

infraestrutura por meio do estabelecimento de parcerias com técnicos de engenharia e de serviço 
social.

Hoje, a consolidação de um programa habitacional específico para a 
população do campo se concretizou por meio do PNHR, no âmbito do 
Minha Casa Minha Vida – que objetiva subsidiar a construção de casas 
aos agricultores(as) familiares de menor renda e financiar projetos para 
aqueles de maior renda na compra de materiais para a construção e/ou 
reforma de moradias.
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A meta da FETAEP é trabalhar conjuntamente 
com sua base a efetiva implantação dessa política 
habitacional no Estado – com linhas de financiamento, 
subsídios e metodologias que considerem as 
especificidades do campo, articulada às políticas de 
geração de emprego e de renda. O foco é beneficiar, 
em média, 600 agricultores(as) familiares por ano - 
independentemente do grupo de enquadramento e 
modalidade (construção e reforma).

Para tanto, a Federação tem buscado estabelecer 
relações permanentes entre o governo federal, 
estadual e municipal com o propósito de consolidar 
uma agenda permanente de discussão e, 
consequentemente, impulsionar as políticas públicas 
sociais, tendo a habitação como eixo norteador.

Para colocar seu programa habitacional em prática, 
a FETAEP buscou parceiros e entre os principais 
estão a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil 
e a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR) 
do governo estadual. No entanto, mesmo com a 
atuação dos parceiros, vale destacar que no Programa 
de Habitação Rural a maior responsabilidade é da 
FETAEP, por ser a entidade organizadora. 

Da mesma forma, a Federação, juntamente com a 
CONTAG, demanda a construção de casas para os 
assalariados(as) rurais que residem em aglomerados 
urbanos, pressionando o governo federal com vistas à 
criação de linha de crédito específica para este fim.

Em 2010 o MSTTR decidiu fundar a Cooperativa 
Habitacional do Paraná (COOHARP) vinculada à 
Federação. Seu papel é assumir e atender à demanda 

habitacional no Estado, com estrutura - 
funcional e técnica - própria. Um dos objetivos 
da Cooperativa é oferecer suporte à Caixa 
Econômica Federal, instituição financeira que 
desconhece as particularidades que envolvem 
a habitação rural. 

No dia 31 de maio de 2011 a COOHARP foi 
oficialmente fundada, com aprovação de 
seu estatuto social. Depois de passar por 
todos os trâmites burocráticos nos órgãos 
competentes, a Cooperativa encontra-se 
legalmente apta a operar o PNHR em todo o 
estado do Paraná. 

Diante disso, a Cooperativa Habitacional já tem 
uma demanda qualificada para a construção de 
duas mil casas dos Grupos 2 e 3 do Programa 
Minha Casa Minha Vida. Além dessas, há 
também cerca mil projetos que integram o 
Grupo 1 – formado por trabalhadores(as) em 
situação socioeconômica mais precária – que 
já estão sendo desenvolvidos por intermédio 
da FETAEP, todos no meio rural.

Falando em números 
No Paraná foram construídas, entre 
2007 e 2009, 235 moradias no meio 
rural, com recursos do FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço), pelo 
Programa Casa Nova FETAEP. 

Já entre 2011 e 2012 foram 
construídas 260 moradias no meio 
rural pelo PNHR.

Para 2013 já foram encaminhadas, via 
Banco do Brasil, a contratação de 250 
unidades.
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Parcerias concretizam 
moradias rurais

Mãos à obra...
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Falar de educação do e no campo talvez 
traga certa estranheza para algumas 
pessoas, tendo em vista que, na maioria 
das prefeituras do Estado, existe o 
serviço de transporte escolar que busca – 
“gratuitamente” - os alunos da zona rural, 
levando-os para frequentar as escolas 
urbanas que, em sua maioria, são boas 
e podem garantir a mesma qualidade de 
ensino aos alunos do campo e da cidade. 
Porém, para o MSTTR, aí que está a grande 
questão.

Quantos trabalhadores(as) rurais já não 
foram vítimas de preconceito durante 
sua vida escolar? E, pior, quantos ainda 
continuam sendo caracterizados pelos 
alunos da cidade por adjetivos pejorativos, 
a exemplo de “jeca”, “picão do mato”, 
“atrasado”, entre outras expressões 
negativas. Após um grande extermínio das 
escolas rurais, o MSTTR vem lutando para 
que haja uma reviravolta nesse processo. 
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Para tal, espera-se que as diretrizes 
operacionais do Ministério da Educação 
para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo sejam colocadas em prática.

A escola ideal que o MSTTR sonha para 
os filhos e as filhas do campo é aquela em 
que o educando(a) se identifique e se veja 
como sujeito social do meio onde vive. 

Além disso, seu conteúdo programático 
deve valorizar a identidade sociocultural 
de cada sujeito, sem discriminação – 
ainda muito associada à vida no campo. 
Deve fundamentar-se na temporalidade 
e saberes próprios dos estudantes e na 
memória coletiva.

Seguindo essas diretrizes, a Educação 
do Campo que o MSTTR propõe é uma 
educação que atenda às necessidades 
do meio rural, formulando propostas 
disciplinares de acordo com a demanda e as 

Reconstruindo a
escola do campo

� Escola rural: turma multisseriada – Moreira Sales, 1984.
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Você sabia que
pode contribuir
na construção
do PPP da escola
de seu filho(a)?

aspirações dos diversos segmentos 
que compõem essa categoria como: 
posseiros(as), ribeirinhos(as), ilhéus, 
assentados(as), acampados(as), 
arrendatários(as), agricultores(as) 
familiares, assalariados(as) e, 
dependendo da região do Brasil 
em que estejam, inserir também 
as comunidades negras rurais, 
quilombolas, além das etnias 
indígenas.

É claro que o MSTTR não quer 
apenas o ensino básico, mas 
sim que os sujeitos do campo 
tenham acesso a todos os níveis 
de escolaridade. Portanto, é 
essencial que eles não abandonem 
suas atividades e, muito menos, 
estrangulem suas raízes culturais 
– que são riquíssimas e que 
perpetuam a cultura genuinamente 
brasileira.

Sim, você pode ser um(a) 
protagonista na elaboração do 
Projeto Político Pedagógico (PPP). 
Pensando nisso que em meados da 
década de 1990 a FETAEP iniciou 
discussões sobre Educação do 
Campo por entender ser essa uma 
grande alavanca para a evolução do 
próprio MSTTR. A Escola do Campo, 
pensada a partir de então, deve 

Rural e campo 
são diferentes
A concepção “rural” representa 
uma perspectiva política presente 
nos documentos oficiais que, 
historicamente, faz referência aos 
povos do campo como pessoas que 
necessitam de assistência e proteção, 
ou seja, por trás de “rural” vem 
o rótulo de que este é um lugar 
atrasado.

Já a concepção “campo” tem o seu 
sentido cunhado pelos movimentos 
sociais no final do século XX. De 
acordo com ela, sujeitos do campo 
são aqueles que se identificam com 
o meio onde vivem, que têm a sua 
vida vinculada à terra, aos saberes 
e à cultura local. Entende-se campo 
como um lugar dinâmico e cheio de 
vida.



71

FETAEP 50 anos

71

Você sabia que
pode contribuir
na construção
do PPP da escola
de seu filho(a)?

assegurar os princípios político-pedagógicos 
tendo o sujeito do campo como o eixo central 
de discussão. Afinal, a Escola do Campo que se 
quer é aquela que possui um sujeito pensante 
capaz de refletir sobre sua condição de vida e, 
em especial, sobre as questões que envolvem 
o universo sindical: seus direitos e deveres 
perante sociedade. 

Faz-se urgente e necessária uma Escola que 
recupere a dignidade e que construa sujeitos 

pensadores(as), cidadãos(ãs). Somente assim 
deixarão de ser massa de manobra, além de 
mão de obra barata e até mesmo escrava. Para 
tanto, a FETAEP tem realizado, em parceria 
com a Secretaria Estadual de Educação (SEED), 
com a CONTAG e com os Núcleos Regionais 
de Educação, inúmeros seminários sobre 
Educação do Campo para professores, pais 
e alunos. Afinal, precisa-se urgentemente 
de educação qualificada, com profissionais 
capacitados e motivados no campo.

A FETAEP 
entende que 
produzir riqueza 
no campo 
não significa 
construir uma 
nação forte e 
desenvolvida, 
e sim produzir 
soberania 
alimentar, 
dignidade, 
trabalho e renda. 
Campo é lugar 
de gente feliz. 
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Quem é que não se lembra dos bons tempos de infância? Basta um grupo se reunir e 
logo bate aquela nostalgia marcada por bons momentos: “no meu tempo de criança...” 
Pois bem, tempo de ser criança é tempo de brincar, correr, pular e estudar. É tempo de 
descobrir o mundo e adquirir conhecimentos que marcarão uma vida inteira.

Infelizmente, o mundo ainda está longe dessa concepção do que é ser criança e do que é dever de 
criança. Ouve-se muito por aí “parece gente grande”. O que, num primeiro momento, pode parecer 
elogio é, na verdade, um grande problema social. 

No Brasil, o trabalho infantojuvenil - exercido por crianças 
e adolescentes abaixo da faixa etária considerada legal - 
apresenta-se em vários ambientes e sob diversas formas: no 
farol, nas ruas, nas minas, em casa, na cidade e na lavoura. 
Menores de 16 anos não podem trabalhar, à exceção da 
condição de aprendiz, que é permitida a partir dos 14 anos. 

� Crianças, revestidas 
de invisibilidade, são 
protagonistas de 
tristes histórias reais.
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Entretanto, ainda há no País mais de 3,5 milhões 
de crianças e de adolescentes trabalhadores 
(PNAD, 2013). Estudo do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), 
divulgado em 2012 a partir de dados do IBGE, aponta 
que o Paraná também convive com o trabalho 
infantojuvenil, ladeando os estados de Pernambuco 
e do Ceará. Essa forma de exploração é característica 
do sistema capitalista que, ao desrespeitar as leis 
trabalhistas, engole até mesmo o bom senso e a 
ética. Mais uma vez os sujeitos, desta vez crianças 
revestidas de invisibilidade, são protagonistas de uma 
triste realidade. 

Na agricultura familiar é comum que o jovem trabalhe 
juntamente com os demais membros da família. 
Porém, vale ressaltar a necessidade de respeitar a 
legislação. Ainda assim, o trabalho deve ter um caráter 
de aprendizado, ou seja, não pode ser uma obrigação, 

mas sim uma forma de inserir, aos poucos, o 
jovem na realidade onde vive.

Diante disto, apesar do recente despertar 
para tal realidade, o MSTTR, desde a década 
de 1990, vem se colocando ativo nas ações 
de erradicação do trabalho infantil mediante 
campanhas e informativos. Recentemente, 
inclusive, a CONTAG produziu a campanha 
“Proteção InfantoJuvenil no Campo: uma 
colheita para o futuro”. E abraçando esta causa 
estão as FETAGs e os STRs. Todos 
são protagonistas em defesa 
da criança e da juventude 
e devem incentivar a 
denúncia contra o 
emprego de mão de 
obra infantojuvenil
no campo.

• Direito à vida e à saúde, ao nascimento   
e ao desenvolvimento saudável.
• Direito à alimentação e à vida.
• Direito a um nome e ao registro civil, à   
 cidadania e à nacionalidade.
• Direito a uma família, ao convívio com    
seus pais, irmãos e irmãs.
• Direito à educação e às oportunidades futuras.

• Direito à cultura, ao esporte e ao lazer.
• Direito de expressar suas habilidades e  
 dons.
• Direito à liberdade, ao respeito e à   
 dignidade como sujeito de direitos.
• Direito de brincar.
• Direito à proteção enquanto um ser   
 em desenvolvimento.

Direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Trabalho não pode ser uma obrigação, 
mas sim uma forma de inserir, aos poucos, 

o jovem na realidade onde vive, e desde 
que na condição de menor aprendiz. 

Entretanto, há ainda no Brasil mais de 
3,5 milhões de crianças e adolescentes 

trabalhadores.



74

Ainda hoje é possível encontrar meios de 
comunicação que tentam desqualificar as 
lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras. 
E justamente por isso as ferramentas de 
comunicação do universo sindical continuam 
sendo muito importantes, tendo em vista 
que unem, de um lado, os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais e suas lutas, e do outro, a 
sociedade como um todo. 

As ações da FETAEP relacionadas à 
comunicação, além de abordar temas 
diretamente ligados ao dia a dia da categoria, 
buscam contemplar aspectos culturais e de 
identidade da classe, resgatando a autoestima 
do trabalhador e da trabalhadora, valorizando 
as riquezas do modo de vida e de trabalho 
no espaço rural. Além disso, ao se utilizar da 
comunicação social, o MSTTR tem presente as 
diretrizes do PADRSS.

Além de manter um elo com a mídia externa, 
a comunicação interna entre as próprias 
entidades sindicais e também com a sua 
base de filiados é fundamental. Ela torna 
possível divulgar as ações e as conquistas 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
além de ser um importante instrumento 
capaz de mobilizar a categoria em defesa das 
reivindicações. 

Ferramentas

Jornal da FETAEP - Produzido mensalmente, o 
jornal retrata as principais ações da Federação 
e também dos STRs filiados. Entre os temas 
divulgados, destacam-se as conquistas 
destinadas aos agricultores(as) familiares 
e aos assalariados(as) rurais referentes às 
políticas salariais, agrícolas, sociais, agrárias e 
previdenciárias.

VOZ da FETAEP - No ar desde o dia 18 de 
fevereiro de 2011, a “Voz da FETAEP” objetiva 

manter sua base atualizada, além de facilitar a 
interação entre os STRs com as rádios do interior do 
Estado. As entrevistas são gravadas e os arquivos 
podem ser ouvidos pela internet ou então baixados 
no computador e facilmente retransmitidos pelas 
rádios locais. 

FETAEP na TV – Essa ferramenta foi desenvolvida 
para veicular, no site da Federação, o que é divulgado 
em mídia eletrônica referente à FETAEP. Dessa 
forma, os STRs podem acessar com mais facilidade 
e agilidade os vídeos de interesse da categoria 
diretamente no site da Federação. 

Redes Sociais – A partir de 2011 a FETAEP também 
adentrou no universo digital por meio das redes 
sociais: facebook e twitter. Ambas as mídias 
permitem aos usuários o recebimento de pequenas 
mensagens instantâneas que difundem, ainda mais, 
o trabalho da Federação em prol dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais.

TV SINAL – Desde março de 2013 a FETAEP foi 
convidada pela Assembleia Legislativa para fazer 
parte do rol de entidades a ter uma participação 
mensal no programa “Economia Ativa”, veiculado 
todas as terças-feiras, às 21h. O programa, que 
tem a duração de 30 minutos, abriu a possibilidade 
de a sociedade conhecer um pouco mais sobre a 
realidade dos sujeitos do campo. O canal pode ser 
sintonizado em Curitiba, nos canais 16 (NET), 99 
(TVA) e também no 97, da RCA, e Maringá, em canal 
aberto VHF. 

SITE - É no site da FETAEP – www.fetaep.org.br - que 
todas as ações do MSTTR são divulgadas. Nele 
há também a publicação de diversos materiais 
gráficos com folders, cartazes e cartilhas, entre 
outros. O site também é muito utilizado para 
efetivar a comunicação da Federação com sua base 
sindical que pode, facilmente, acessar documentos 
publicados na área restrita.

E-mail – Por meio dos e-mails com extensão 
“@fetaep.org.br”, a Federação mantém um contato 
rápido e dinâmico com os STRs filiados.

Comunicação
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Em nome da CONTAG, parabenizo a FETAEP 
pelos seus 50 anos de luta e conquistas. Não 
dá para contar a história do campo paranaense 
sem citar esta Federação. A FETAEP tem um 
papel extremamente importante na vida de 
milhares de homens e de mulheres do Paraná, 
especialmente dos agricultores(as) familiares 
e assalariados(as) rurais. É fundamental na 
Região Sul do País, integrando a articulação 
com as outras duas FETAGs. Além disso, 
destaco sua atuação nas mobilizações e 
atividades nacionais coordenadas pela CONTAG. 
Ressalto, ainda, a pujança da atual diretoria, 
tendo na presidência o companheiro Ademir 
Mueller. Esses dirigentes estão honrando a 
história do MSTTR do Paraná. Que a FETAEP 
possa, neste ano, preparar os seus próximos 50 
anos, tendo sempre em mente as mudanças 
necessárias que a vida exige de uma entidade 
tão importante.

Alberto Broch, presidente da CONTAG. 

Nestes 50 anos, percebi que houve grandes 
avanços na organização sindical e na formação 
dos dirigentes sindicais. Quanto à juventude, a 
FETAEP vem realizando um bom trabalho por 
meio de cursos de formação e de palestras. 
Graças a esse trabalho, os jovens vêm 
debatendo e lutando pela implementação de 
políticas públicas adequadas às necessidades 
da juventude rural, como o PRONAF Jovem e 
o crédito fundiário para acesso à terra, entre 
outros que já são realidade. 

Para o futuro, espero da FETAEP novas 
parcerias e convênios com universidades 
públicas a distancia (EAD) com cursos voltados 
à realidade do campo. Assim, a juventude 
paranaense estará qualificada com Ensino 
Médio Técnico e/ou Superior e, quem sabe, 
com pós-graduação e mestrado. Dessa forma, 
estaremos investindo no futuro do jovem e 
na sua permanência no campo, porém uma 
permanência com qualidade de vida: saúde, 
renda, trabalho, transporte, comercialização, 
entre outros. 

Andrea Oliveira, coordenadora de Jovens e 
diretora do STR da Lapa. 

Proseando...
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Há 35 anos sou testemunha do 
desenvolvimento dos serviços prestados pela 
FETAEP. Ao longo desse tempo, acompanhei 
- passo a passo - a aplicação de esforços para 
a assistência, em todas as áreas, conseguindo 
melhorar a vida dos trabalhadores rurais. Hoje, 
tenho a convicção de que o presidente Ademir 
Mueller conseguiu montar e manter uma 
equipe coesa e comprometida com os serviços 
prestados ao nosso trabalhador rural. Esse foi 
um novo tempo para todos, com resultados 
visíveis a qualquer um.

Destaco as participações nas caravanas 
organizadas para a reivindicação justa e ordeira 
de benefícios necessários aos trabalhadores 
rurais. Essa é uma defesa necessária quando 
temos em mente a afirmativa de que “se 
queimarem todas as cidades e deixarem o 
campo, a humanidade sobreviverá, mas se 
queimarem todos os campos, a raça humana 
sucumbirá”. Quero deixar os meus mais efusivos 
cumprimentos e parabéns ao trabalhador rural 
assalariado, ao trabalhador rural pequeno 
produtor e à FETAEP com a sua direção atuante 
e comprometida com o País.

Siqueira Martins, radialista e apresentador de 
TV da Região de Londrina.

Tenho acompanhado as ações e lutas 
do Movimento Sindical paranaense por 
meio do Jornal da FETAEP. Hoje percebo 
um MSTTR mais forte e representativo e, 
consequentemente, muito mais ativo e 
dinâmico. 

O meu tempo de militância não se compara 
com o que se tem hoje, em especial no que 
diz respeito às políticas públicas voltadas 
às mulheres. Tenho orgulho de ter iniciado 
a discussão de temas importantes como, 
por exemplo, a licença-maternidade e a 
aposentadoria para as mulheres. Fui uma das 
precursoras na luta pela igualdade de direitos – 
o que muito me satisfaz.

Atualmente vejo que a participação da mulher 
no MSTTR aumentou e muito, o que considero 
fruto do trabalho que desempenhamos no 
passado. Hoje há maior abertura para a 
participação feminina – tanto na sociedade 
quanto no próprio Movimento Sindical.

Izabel das Neves Léssio, 85 anos, uma das 
primeiras mulheres a ingressar no MSTTR.
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