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As Federações de Trabalhadores na Agricultura (Fetags) do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul finalizaram, no 

dia 16 de março, em Curitiba, o terceiro e último módulo 

da etapa regional da Enfoc – Escola Nacional de Formação 

da Contag. 

Quatorze pessoas, entre dirigentes sindicais, funcionários de 

sindicatos e assessores, concluíram a capacitação. O curso 

de formação de educadores e educadoras em concepção, 

prática sindical e metodologias da formação está sendo 

executado de forma descentralizada em todas as regionais 

da Contag desde o ano passado.

Região Sul finaliza 
                      curso da Enfoc

Dia da Mulher é comemorado com grande 
participação de trabalhadoras rurais

Lei reconhece centrais 
sindicais

Propostas do Pronaf  
devem ser entregues até 
30 de abril

Prazo para cadastro 
obrigatório termina 
em junho

No Sul, ele começou em julho de 2007, em Porto Alegre, 

abordando o tema “Estado, Sociedade e Ideologia”. 

O segundo módulo tratou sobre “História, Concepção 

e Prática Sindical” e aconteceu em São José (SC), no 

mês de outubro. Em Curitiba, as atividades enfocaram 

“Desenvolvimento Sustentável”.

Diretores da Contag e das três Fetags participaram dos 

debates. A formatura foi realizada em clima de bastante 

emoção. Agora, o grupo tem a missão de atuar como 

multiplicadores nas bases. 

Página 8.

Quatorze pessoas concluíram a etapa regional Sul da Enfoc

Cerca de 10 mil trabalhadoras rurais participaram dos eventos promovidos pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais 
(STRs) em comemoração ao Dia Internacional da mulher, celebrado em 8 de março. 

As atividades foram realizadas nos mais diversos municípios em parceria com a Fetaep, Emater, Prefeituras, Senar-
PR, cooperativas, entre outras instituições. Palestras sobre saúde, educação, previdência e sindicalismo fizeram 
parte da programação.

Houve ainda sorteio de brindes, homenagens e muitas outras atrações. Página 7.

A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 12 de 

março, o Projeto de Lei 1990/2007, que reconhece 

as centrais sindicais como entidades representativas 

dos trabalhadores. O PL estabelece ainda que, além 

das centrais, os sindicatos, federações e confederações 

também deverão prestar contas ao TCU.  

Quem tem interesse em obter financiamento do Pronaf 

para projetos de investimento deve apresentar as 

propostas no banco até o dia 30 de abril. A Fetaep está 

promovendo uma campanha para ampliar o número de 

agricultores beneficiados pelo Pronaf no Paraná. 

Termina no dia 30 de junho o prazo para os agricultores 

paranaenses se inscreverem no sistema CAD/PRO – 

Cadastro do Produtor. O cadastramento é obrigatório 

e deve ser feito na prefeitura onde está localizada a 

propriedade. O número de inscrição estadual irá constar 

na nova nota do produtor. 

03Piso regional sobe 15%

O governo do Estado está propondo um aumento de 

15,27% no valor do piso regional. Com o reajuste, 

ele passará a valer de R$ 527,00 a R$ 548,00, 

dependendo da categoria. O projeto foi enviado à 

Assembléia Legislativa para apreciação no dia 25 

de março. 

curItIba . março 2008
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Lançamento do Programa Territórios da Cidadania – 
Cerro Azul
Reunião Câmara Setorial da Agricultura Orgânica – Curitiba
Reunião com superintendente regional do Trabalho João 
Graça - Curitiba

Reunião sobre piso regional com governador Roberto 
Requião - Curitiba
Reuniões e visitas às obras de habitação rural em 
matelândia, missal, medianeira e Serranópolis do Iguaçu  
Encontro de mulheres Trabalhadoras Rurais - Tamarana
Reunião na superintendência do Trabalho – Curitiba 
Encontro regional sobre questões de gênero – Pato branco
Encontro regional de mulheres – Ortigueira
Encontro da Produtora Rural – Umuarama
Encontro de mulheres – Prudentópolis
Encontro municipal sobre questões de gênero – Santa 
Izabel do Oeste
Etapa regional sul da Enfoc – Curitiba

Oficina Senar-PR – Curitiba
Reunião do Conselho Fiscal do Senar-PR – Curitiba
Reunião Cema – Curitiba
mobilização nacional no Congresso Nacional sobre a 
mP 410 – brasília

Reunião Conselho Interesetorial de Saúde do 
Trabalhador – Curitiba
Reunião da CTb com o secretário estadual do Trabalho 
– Curitiba
Reunião do Conselho Fiscal da Contag – brasília
Reunião do Conselho Estadual da Saúde – Curitiba
Oficina sobre reforma agrária e meio ambiente – brasília
Coletivo de política agrária e meio ambiente – brasília
Reunião Cedraf – Curitiba
Reunião com prefeito de munhoz de mello
Reunião das centrais sindicais sobre o Fórum Social – 
Curitiba
visita da comissão de ética ao STR de Curiúva
Reunião do Conselho da Previdência Social – Ponta 
Grossa
Reunião Central dos Trabalhadores do brasil – Curitiba
Reunião do Conselho municipal de Desenvolvimento 
Rural – Sto Antônio da Platina
Reunião da Comissão de Ecologia e meio Ambiente – 
Curitiba
mobilização sobre a mP 410 - brasília

Formação do Consórcio da Juventude (Grupo 
Ortigueira) – Curitiba
Reunião da Região Sul Sudeste – brasília
Reunião do Conselho da Previdência – Curitiba
Palestra sobre Previdência - Cerro Azul
Reunião do Conselho Estadual de Saúde – Curitiba
visita do presidente do Sindifumo à Fetaep - Curitiba

18º Encontro Estadual de Produtores de Cebola – 
Campo Largo
Conferência Estadual do meio Ambiente - Praia de Leste
Coletivo de política agrícola – brasília

mesa redonda Faep/Fetaep - Curitiba

Reunião Conesa - Curitiba
Reunião do colegiado no Proagro – Curitiba

- Paulo macedo

- mário Pléfk
- Ademir mueller
- mario Pléfk
- Aristeu Ribeiro
- Ademir mueller

- Aristeu Ribeiro

- mercedes Panassol
- Ademir mueller
- mercedes Panassol
- marcos brambilla
- mercedes Panassol
- marcos brambilla
- Aristeu Ribeiro
- Antônio miozzo
- Ademir mueller
- Jairo Corrêa 
de Almeida
- marcos brambilla
- mário Pléfk
- Aristeu Ribeiro
- Jairo Corrêa 
de Almeida
- Pedro da matta
- Jairo Corrêa de Almeida

- Ademir mueller

- Ademir mueller
- mercedes Panassol
- marcos brambilla
- marcos brambilla
- mário Pléfk
- Ademir mueller
- Ademir mueller

- mário Pléfk
- Aristeu Ribeiro
- milton Preseziniuk
- Ademir mueller
- mário Pléfk
- Jairo Corrêa de Almeida
- Aristeu Ribeiro

- Jairo Corrêa de Almeida
- Aparecido Calegari 
- Paulo Lucas
- Antônio Casagrande
- Celso Figueira
- marcos brambilla

- Ademir mueller
- Aristeu Ribeiro
- Aristeu Ribeiro 
- mercedes Panassol 
- Ademir mueller
- mario Pléfk
- mario Pléfk
- Paulo macedo
- Paulo macedo
- mário Pléfk
- Flávio D’ãngelo
- Ademir mueller
- Jairo Corrêa de Almeida
- Ademir mueller
- Jairo Corrêa de Almeida
- Paulo macedo

- Jairo Corrêa de Almeida
- mercedes Panassol
- marcos brambilla

- Jairo Corrêa de Almeida

- mariléia Tonietto
- Paula Shirata

- Carlos Sebastião 
Gonçalves
- Aparecido Calegari

- Aristeu Ribeiro

- mercedes Panassol
- Aristeu Ribeiro

- Jairo Corrêa de Almeida
- marucha vetorazzi

- mercedes Panassol
- Aristeu Ribeiro
- João batista de Toledo

        - Carlos buck
        - Ângela Fachinetti

- José Francisco de 
Souza
- bráulio da Silva
- José Pedrazani

Fique por dentro dos eventos que contaram com a participação de assessores 
e membros da diretoria da Fetaep.

e d i t o r i a l
Tivemos a satisfação de sediar em Curitiba o último módulo da etapa regional 

da Enfoc (Escola nacional de formação da Contag), envolvendo o Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. O grupo formado por 14 pessoas, entre dirigentes 

sindicais, funcionários de sindicatos e assessores ligados às três federações de 

agricultores do Sul do País concluiu aqui o curso iniciado em julho do ano passado, 

em Porto Alegre. 

Ou seja, eles deixaram suas atribuições diárias para se dedicarem a uma importante 

missão: se preparar para atuar como multiplicadores de um trabalho voltado à 

melhoria da qualidade da nossa prática sindical. 

A Enfoc, através dessa formação político-ideológica, trata de vários assuntos 

ligados à nossa realidade e procura motivar o sujeito a agir para modificá-la. Ela 

agrega mais conhecimento e acredito que esse seja o caminho mais efetivo para a 

implementação do nosso Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável 

e Solidário.

Hoje em dia eu não consigo mais olhar o futuro e o movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais sem essa escola. Precisamos investir na formação de pessoas 

verdadeiramente ligadas às nossas origens para que cada vez mais tenhamos 

pessoas éticas e com fibra para praticar um sindicalismo mais autêntico. 

Temos que nos qualificar para que possamos enfrentar velhos e novos desafios. 

Não podemos nos acomodar, principalmente com tantas questões inquietantes que 

nos cercam. muitas delas ligadas aos rumos do próprio sindicalismo no brasil.

Por isso, estamos nos preparando para implementar uma 

versão estadual da Enfoc aqui no Paraná. vamos 

tentar fazer a nossa lição de casa.

Assim, é imprescindível que todos se empenhem 

em fortalecer o fundo criado para manter a Enfoc 

pois isso representa - não um gasto - , mas 

um investimento nas pessoas e no futuro do 

movimento sindical.

ademir Muller
presidente da Fetaep
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Piso regional será 
                 reajustado em 15% 

Superintendência 
do Trabalho forma 
comissão técnica

A partir do dia 1º de maio, o piso regional deverá valer 

entre R$ 527,00 e R$ 548 no Paraná. O reajuste 

proposto pelo governo do Estado é de R$ 15,27% 

em relação aos valores atualmente em vigor – de R$ 

462,00 a R$ 475,20. O piso paranaense também é 

32% maior que o salário mínimo nacional. 

Os novos valores foram anunciados no dia 5 de 

março pelo governador Roberto Requião, em Curitiba. 

Ele esteve reunido com representantes do Dieese 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudo 

Socioeconômico), Ipardes (Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social) e de 

movimentos sindicais, entre eles a Fetaep (Federação 

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

no Estado do Paraná (SRTE/PR) – antiga DRT – 

está montando uma comissão técnica formada por 

representantes da própria instituição, do ministério 

Público do Trabalho, da Polícia Rodoviária e de 

federações de trabalhadores, entre elas a Fetaep. 

O grupo deverá se reunir uma vez por mês para levantar os principais problemas que estão atingindo as 

diversas categorias de trabalhadores e apresentar propostas para viabilizar o cumprimento de leis como a 

Norma Regulamentadora (NR) 31, por exemplo, que trata da saúde e segurança do trabalhador. 

“A comissão terá equipes temáticas que vão trabalhar por culturas ou tópicos específicos. Na Fetaep também 

iremos formar um grupo de trabalho na área da madeira dentro do nosso Coletivo Estadual de Assalariados 

Rurais para fornecer subsídios a essa comissão técnica. No meio rural os problemas são muitos, sendo que 

o setor da madeira é um dos que mais apresentam questões sérias como exploração de trabalho análogo à 

escravidão, migração irregular de mão-de-obra, falta de carteira assinada, entre outros”, explica o presidente 

da Fetaep, 

A comissão técnica deverá propor ações com enfoque mais educativo voltado à prevenção. “O trabalho 

preventivo é importante mas nós esperamos que, paralelamente a isso, a fiscalização também atue 

fortemente no meio rural e as medidas de repressão sejam tomadas onde a lei não estiver sendo cumprida”, 

diz mueller.

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 

Paraná) e a CTb (Central dos Trabalhadores do 

brasil). Também estavam presentes o presidente 

da Assembléia Legislativa, Nelson Justus, e vários 

deputados estaduais. 

“Nós ficamos bastante satisfeitos com a proposta 

do governo do Estado pois representará um 

bom ganho para os trabalhadores paranaenses. 

Os rurais serão contemplados pelo valor de R$ 

527,00 e, juntamente com os nossos sindicatos, 

estaremos lutando para que nenhum empregador 

pague menos que isso para a categoria”, afirma o 

presidente da Fetaep, Ademir mueller. 

Uma comissão formada por membros do governo, 

do Ipardes e do Dieese formatou o projeto 

relativo ao novo piso regional. O documento foi 

encaminhado pelo governo para apreciação da 

Assembléia Legislativa no dia 25 de março. 

“Estaremos nos mobilizando para que os deputados 

aprovem essa proposta. vamos lutar pela 

valorização do piso regional da mesma forma como 

já vínhamos lutando pela instituição de um piso 

estadual com valor superior ao mínimo nacional até 

ele ser implantado no Paraná”, completa mueller.  

Novo piso foi anunciado durante reunião com 
sindicalistas

O superintendente do Trabalho, João Graça, 
esteve reunido com a diretoria da Fetaep, no 
dia 4 de março.
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Qualificando e 
promovendo a 

família rural

O Programa Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) 
tem 112 turmas em andamento no interior do 
estado e outras 100 programadas para acontecer 
a partir de agosto. Os participantes seguem, de 
acordo com o novo modelo do curso, o módulo de 
gestão rural, que tem uma carga horária de 144 
horas e aborda conteúdos de desenvolvimento 
pessoal e gestão agrossilvipastoril. Na 
seqüência, serão ministrados módulos mais 
direcionados para as áreas de interesse dos 
part ic ipantes, como pecuária le i te i ra,  
agroecologia, olericultura, mecanização, 
fruticultura e cana-de-açúcar. Esses módulos 
estão disponíveis para alunos que já concluíram 
o Programa JAA em 2005, 2006 e 2007, e para 
alunos que concluírem o  módulo Gestão do 
Agronegócio este ano.

O SENAR-PR está trabalhando no desenvolvimento do Planejamento Estratégico, com visão 
para os próximos cinco anos, que deve ser apresentado ao Conselho Administrativo para 
deliberação, em maio.  Do dia 10 a 12 de março, foi promovida uma oficina, com o intuito de avaliar 
e discutir as ações e o trabalho desenvolvidos pela entidade em prol dos trabalhadores e 
produtores rurais do Paraná.

O curso de Artesanato em Couro do SENAR-PR, 
além de representar a possibilidade de uma renda 
alternativa ao participantes, resgata uma tradição 
cada vez mais rara no campo, que é a confecção  
de cabrestos, rédeas, reios e outras peças para 
utilização nos cavalos. O instrutor Celito 
Giacomet, que presta serviços ao SENAR-PR, 
destaca como vantagens da atividade, o fato de 
poder ser feita em horários e dias impróprios para 
o trabalho no campo e o retorno financeiro que 
pode representar para o artesão: "Se ele vende o 
couro que tem na propriedade, vai conseguir uns 
R$ 20,00. Se transforma em peças, consegue, no 
mínimo, uns R$ 400,00", analisou.

Três mil participantes devem integrar as 160 
turmas da Fase um do Programa Empreendedor 
Rural (PER) previstas para acontecer este ano. 
SENAR-PR e os parceiros Sebrae, Fetaep e 
FAEP estimam que existe um bom potencial de 
público a ser integrado ao Programa, inclusive 
com a perspectiva de atender uma fatia maior 
dos pequenos agricultores do estado."A 
experiência adquirida no Paraná, nos permite 
simplificar o Programa, sem prejudicar nenhum 
de seus objetivos", avalia Fernando Curi Peres, 
um dos especialistas responsáveis pela 
elaboração do Programa. Perto de 15 mil 
pessoas já participaram do Empreendedor Rural 
desde que foi a campo, em 2003. Atualmente o 
PER está presente em 22 estados do Brasil.
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O plantel de gado leiteiro de Catanduvas foi ampliado com a compra de 168 novilhas da raça 

jersey que foram repassadas às famílias assentadas no município pelo Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF). Cada agricultor recebeu sete animais e terá dez anos para pagá-los com três anos 

de carência. Aqueles que quitarem as parcelas em dia terão 45% de desconto. As novilhas foram 

financiadas pelo Pronaf  A -Investimento. A compra foi realizada pelo Conselho Gestor, do qual fazem 

parte o presidente do STR de Catanduvas, valdeni Antunes Ribeiro, e o técnico credenciado pela 

Fetaep vilso Cavagnoli, responsável pelos projetos produtivos do PNCF no município. Juntamente 

com outros três membros do Conselho Gestor, eles fizeram a seleção dos animais e concretizaram a 

compra do gado a partir de três orçamentos. 

A deputada Gorete Pereira, relatora da Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público, emitiu, 

no dia 13 de março, parecer favorável à aprovação do 

Projeto de Lei (PL) 1198/2007, de autoria do deputado 

paranaense Assis miguel do Couto. A proposta tramita 

na Câmara dos Deputados em caráter conclusivo 

e ainda será analisado por outras três comissões. O 

PL 1198/07 estende aos sericicultores o benefício do 

seguro-desemprego no valor de um salário mínimo 

durante o período de entressafra da amoreira, planta 

utilizada para alimentar o bicho-da-seda. 

NOTAS

Seguro-desemprego 

Atualização

Abaixo-assinado  

Crédito fundiário II 

Crédito fundiário I  

A Fetaep promove, nos dias 14 e 15, uma atualização 

sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário. 

Será na sede da Federação, em Curitiba, com a 

participação de dirigentes sindicais envolvidos nos 

comitês gestores regionais e técnicos já capacitados e 

que estão atuando no programa.  O evento irá abordar 

as mudanças ocorridas no fluxo de operacionalização 

do PNCF implantadas no Paraná a partir deste ano e 

trará ainda outras orientações aos participantes.

A Fetaep está integrando a mobilização nacional pela redução da jornada de trabalho sem redução do 

salário. A medida está sendo proposta através do projeto de emenda constitucional nº 393/01. Com 

o apoio dos sindicatos filiados, a Federação está coletando assinaturas que serão encaminhadas ao 

Congresso Nacional solicitando a aprovação do projeto. Os sindicalistas acreditam que a redução da 

jornada representa um importante instrumento para a criação de empregos, distribuição de renda e 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Trinta e nove famílias já foram assentadas pelo 

PNCF em Catanduvas. Desse total, 24 conseguiram 

financiar as novilhas pelo Pronaf. O Crédito 

Fundiário é um programa do governo federal 

executado em parceria com várias instituições. 

O Sindicato de Trabalhadores Rurais organiza 

as famílias interessadas e também as orienta 

sobre as regras e a documentação necessária, 

auxiliando-as a providenciá-la. “Nós também indicamos o técnico responsável pela elaboração 

das propostas, que foi capacitado e credenciado pela Fetaep para atuar no programa”, informa 

o presidente do STR de Catanduvas. Ainda de acordo com valdeni, em breve, mais 22 famílias 

devem receber os títulos das terras adquiridas através do PNCF no município.

benefício deverá ser concedido na entressafra da amoreira
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As novilhas foram adquiridas em Rio do Sul (SC)

Curso de atualização promovido pela Fetaep em 2007

O  Incra começou a fazer, no dia 12 de março,  o recadastramento de assentados da reforma agrária A 

medida visa aperfeiçoar a base de dados do Instituto. Paralelamente, a Controladoria Geral da União 

vai fazer auditorias nos assentamentos.

Cadastramento
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tRaMitaÇão – No dia 25 de março, a Câmara votou a 
redação final da mP 385 e a matéria foi encaminhada 
ao Senado. 

Câmara aprova regra para aposentadoria rural

Sindicalistas defendem garantias para aplicação da MP 410

Centrais Sindicais são reconhecidas por lei

A Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 18 de 
março, a medida Provisória 385/07, que prorroga até 31 de 
dezembro de 2010 o prazo para o trabalhador rural requerer 
sua aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo 
mediante a comprovação da atividade rural. 

A matéria foi aprovada na forma do projeto de lei de conversão 
do deputado Eudes Xavier. O texto original estendia o prazo 
até 25 de julho de 2008 e somente para os trabalhadores 
rurais autônomos.

Em seu relatório, Eudes Xavier incorporou as regras 
estabelecidas na mP 410/07. Ela trata deste e de outros 
temas e substituiu a mP 385/07 depois de sua revogação 
pela mP 397/07.

O Projeto de Lei 1990 de 2007, que reconhece as centrais sindicais 
como entidades representativas dos trabalhadores, foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados no dia 12 de março. 

Os deputados aprovaram as emendas incluídas pelo Senado Federal, 
entre elas, a que mantém o desconto da contribuição sindical 
obrigatória em folha de pagamento sem necessidade de autorização 
do trabalhador. O projeto seguiu para sanção do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

As centrais querem que essa contribuição seja negociada em convenção 
coletiva com cada categoria de trabalhadores. Os parlamentares e as 
centrais acordaram que o tema voltará ao Congresso em outro 
projeto de lei, a ser elaborado pelo Executivo. 

FiscalizaÇão – Outra novidade é que a fiscalização do Tribunal de 

Representantes do movimento Sindical 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (mSTTR) querem que os contratos 
de curta duração previstos na medida 
Provisória 410/2007 sejam estabelecidos 
em convenção coletiva de trabalho para ter 
validade.

“A Fetaep foi uma das federações que 
apresentaram essa proposta à Contag e nós 
vamos defender que ela seja incorporada à 
mP 410”, explica Jairo. 

Como o Senado rejeitou a medida revogatória (a mP 397/07), 
a mP 385/07 voltou a tramitar e valer juridicamente. 

contagEM EspEcial – O projeto de lei de conversão 
adota um mecanismo de contagem especial do tempo 
de serviço para cobrir o prazo de 180 meses de carência 
exigidos para a obtenção da aposentadoria rural por idade 
no valor de um salário mínimo. A regra passará a valer a 
partir de 2010.

Cada mês comprovado de trabalho no período de janeiro de 
2011 a dezembro de 2015 será contado em triplo dentro de 
cada ano. Já no período de janeiro de 2016 a dezembro de 
2020, a contagem será em dobro. Ambas serão limitadas a 
doze meses dentro de cada ano.

contratos citados na mP 410.

“A informalidade atinge cerca de 60% dos quase cinco milhões de assalariados rurais 
existentes no País e os mais prejudicados são justamente aqueles que atuam em atividades 
de curta duração. Diante disso, o movimento sindical entende que uma das saídas para 
enfrentar o problema encontra-se nessa modalidade de contratação da mão-de-obra 
rural”, acrescenta Jairo.

MobilizaÇão - Entre os dias 10 e 14, o mSTTR promoveu uma mobilização no Congresso 
Nacional, em brasília, visando aprovar a incorporação da proposta do movimento 
sindical à medida provisória 410. O grupo paranaense visitou todos os gabinetes e falou 
pessoalmente com a maioria dos deputados da bancada do Paraná. 

Os sindicalistas voltaram à brasília na última semana de março para acompanhar a 
votação da mP 410/07 na Câmara dos Deputados.

A mP 385 contempla reivindicações do movimento Sindical 
dos Trabalhadores Rurais. Aposentaria rural foi tema de grande 
mobilização nacional realizada em 2007.

Sindicalistas paranaenses no gabinete do 
deputado Assis miguel do Couto

Ainda de acordo com ele, o movimento sindical também espera que sejam definidas com 
clareza quais são as atividades de curta duração que podem ser contempladas pelos 

Contas da União (TCU) foi estendida aos sindicatos, às federações, às 
confederações das categorias econômicas ou profissionais, ou ainda, 
das profissões liberais, além das centrais sindicais. 

Essas entidades devem prestar contas ao TCU sobre a aplicação 
dos recursos vindos das contribuições de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas e outros recursos públicos que venham a 
receber.

ctb paRaná – No dia 25 de abril será realizada, em Curitiba, uma 
plenária estadual da Central dos Trabalhadores do brasil (CTb) para 
marcar a fundação da CTb Regional Paraná. A nova central foi criada 
oficialmente em dezembro de 2007 com grande participação de 
representantes do movimento Sindical de Trabalhadores Rurais em sua 
diretoria. A Fetaep foi a primeira federação de trabalhadores do Paraná 
a se filiar à CTb. 

Filiação da Fetaep à CTb foi aprovada 
em assembléia extraordinária realizada 
no dia 22 de fevereiro



I n f o r m at I v o  d a  f e d e r a ç ã o  d o s  t r a b a l h a d o r e s  n a  a g r I c u lt u r a  d o  e s ta d o  d o  Pa r a n á

jornal da FETAEP curItIba . março 2008

6

Propostas do Pronaf devem ser entregues 
                                            no banco até  dia 30 de abril

Cadastro obrigatório do agricultor termina dia 30 de junho 

Paraná adota vazio sanitário para 
combater a ferrugem asiática na soja

Os agricultores familiares paranaenses que têm interesse em obter 
financiamento para projetos de investimento através do Pronaf 
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) devem 
apresentar as propostas no banco até o dia 30 de abril.

“Eles também podem procurar os Sindicatos de Trabalhadores Rurais 
para se orientar sobre o assunto”, afirma o vice-presidente e diretor de 
políticas agrícolas da Fetaep, mário Pléfk.

De acordo com Pléfk, a Federação está participando de uma mobilização, 
em parceria com o banco do brasil, Secretaria de Estado da Agricultura 
e Emater, que visa ampliar a o acesso de mais agricultores familiares 
ao Pronaf.

Na última safra, o Paraná utilizou apenas R$ 709,5 milhões dos R$ 
1,3 bilhão destinados pelo  governo federal para atender a agricultura 
familiar no Estado. O objetivo da superintendência do bb é superar o 

Agricultores de todo o Paraná têm até o dia 30 de junho para se inscrever no sistema CAD/PRO – Cadastro do Produtor, desenvolvido pela 
Receita Estadual. O cadastramento é obrigatório e deve ser feito na prefeitura onde está localizada a propriedade. 

Assim, o agricultor passará a ter uma inscrição estadual para comercializar a sua produção. A partir do momento em que a sua propriedade 
estiver cadastrada no sistema CAD/PRO, ele deverá obter a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais –AIDF para imprimir os blocos 
da nova Nota Fiscal de Produtor. 

A AIDF será concedida pela Coordenação da Receita Estadual também através das prefeituras. As notas fiscais sem o número de inscrição no 
CAD/PRO não terão validade após o prazo de 30 de junho. O produtor rural pessoa jurídica que não possui inscrição estadual deve se inscrever 
no CAD/ICmS. 

As mudanças estão sendo implementadas com o objetivo de padronizar e uniformizar os procedimentos para o cadastro dos agricultores 
e emissão da Nota Fiscal do Produtor. Também visa promover o levantamento mais completo da comercialização agropecuária no 
Paraná e extinguir a contra-nota. A Receita Estadual pretende ainda tornar mais rápido e transparente o registro dos dados da 
comercialização primária.

O plantio de soja está proibido em território 
paranaense no período entre 15 de junho e 
19 de setembro. Já as plantas de soja que 
nascerem nas beiras de estradas, caminhos 
e ferrovias devem ser eliminadas até do dia 
14 de junho. 

As medidas fazem parte do vazio sanitário 
que o Paraná está adotando a partir deste 
ano. O objetivo é fazer o controle da 
praga causadora da ferrugem asiática. Os 
agricultores que não seguirem as regras 

mário Pléfk, vice-presidente e diretor 

de política agrícola da Fetaep, alerta 

para o prazo de entrega das propostas 

do Pronaf

Inscrição estadual constará na 

nota do produtor utilizada para 

comercializar a produção

Cultivo da soja está proibido entre 

15 de junho e 19 de setembro

volume de R$1 bilhão em créditos de custeio e investimento ofertados 
em todas as linhas do Pronaf, a partir da safra 2008/2009. Para tanto, 
pretende superar os gargalos existentes no processo e contemplar 
aqueles que ainda estão excluídos do programa. 

caMpanha – Através de uma iniciativa denominada Campanha de 
Inclusão ao Pronaf – CIP –, a Fetaep, juntamente com os 298 Sindicatos 
de Trabalhadores Rurais filiados, está fazendo um levantamento para 
identificar os agricultores familiares que ainda não foram beneficiados pelo 
programa. “Os sindicatos ficaram com a incumbência de promover essa 
pesquisa e divulgá-la intensamente em seus municípios”, informa Pléfk.

“O Pronaf é uma conquista do movimento Sindical dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais e a cada ano temos lutado para que o governo 
federal aumente os recursos destinados ao Estado. Por isso também 
temos muito interesse em promover o acesso de todos os agricultores 
familiares paranaenses ao programa”, comenta. 

estarão sujeitas a sanções administrativas 
previstas no artigo 9º da Lei Estadual nº 
11.200/1995.

A soja é plantada no Paraná entre os meses 
de outubro e fevereiro, quando são cultivados 
quatro milhões de hectares do grão. A soja 
safrinha, plantada no inverno e que será 
afetada pelo vazio sanitário, ocupa 75 mil 
hectares em todo o Estado.

FERRugEM – A ferrugem asiática entrou 

no brasil e no Paraná no final da safra 
de verão 2000/2001. No primeiro ano, 
provocou queda de produtividade de 
70% nas lavouras afetadas. Na safra 
2003/2004, provocou a perda de 4,5 
milhões de toneladas de soja no Paraná. 
A doença é muito agressiva, provocada por 
um fungo de alta capacidade de reprodução 
e que necessita de hospedeiro vivo para 
sobreviver, no caso as plantas de soja.

Com informações da Agência Estadual de Notícias
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Cerca de 10 mil trabalhadoras rurais 
           participam das comemorações do Dia da Mulher no PR

Sindicalistas são homenageados em Moreira Sales Participantes doaram 
alimentos em Ubiratã 

As comemorações do Dia Internacional da mulher, celebrado 

em 8 de março, reuniram quase 10 mil trabalhadoras rurais 

paranaenses nos eventos realizados pelos STRs, em parceria 

com a Fetaep, prefeituras, Emater, cooperativas e Senar-PR, 

entre outras entidades.

Foram organizadas atividades em diversos municípios 

contemplando as 10 regionais sindicais vinculadas à 

Fetaep. A coordenadora da Comissão Estadual de mulheres 

da Federação, mercedes Panassol, participou dos encontros 

de Tamarana, Pato branco e Umuarama, onde ministrou 

palestra sobre “A importância da mulher no movimento 

sindical”. 

Já o secretário geral da Fetaep, Aristeu Ribeiro, representou 

a instituição em Santa Izabel do Oeste, junto com o assessor 

Evento em Astorga contou com apoio da juventude rural

Em Umuarama, 1450 mulheres participaram das comemorações

Outras 180 trabalhadoras rurais estiveram reunidas em Tamarana

A pioneira do movimento sindical Izabel 
Léssio e o presidente do STR de moreira 
Sales, Antônio Lamazale, receberam uma 
moção de aplauso

jurídico Antônio miozzo. Eles orientaram as mulheres sobre 

Previdência Social.

O coordenador estadual de jovens da Fetaep, marcos 

brambilla, esteve em Prudentópolis e Ortigueira, onde falou 

sobre organização sindical. 

ativiDaDEs – A programação dos eventos foi bastante 

diversificada. Além dos temas abordados pelos diretores 

da Federação, foram ministradas palestras sobre saúde, 

educação, cooperativismo, crédito, agroecologia, Lei maria 

da Penha, entre outros.

Houve ainda celebração de missas, café colonial, sorteio 

de brindes, prestação de serviços estéticos e de saúde, 

exposição de peças artesanais confeccionadas pelas 

mulheres, entre outras atividades.

A pioneira Izabel Léssio e o presidente do STR de moreira Sales, Antônio 
Lamazale, receberam uma moção de aplauso em reconhecimento aos 
anos de luta dedicados ao movimento sindical, defendendo os interesses 
dos agricultores e trabalhadores rurais do município.  

A homenagem foi prestada pelos vereadores no 8º Encontro municipal 
da mulher Rural, realizado dia 13 de março, no salão paroquial da igreja 
matriz. O evento superou a expectativa de público e recebeu mais de 270 
pessoas. Paralelamente foi organizado o 3º Café da manhã Rural. 

O STR, a prefeitura e a Usina de açúcar e álcool distribuíram uma sacola 
de pano ecológica com o objetivo de motivar as pessoas a utilizá-la em 
substituição às sacolas de plástico, como forma de ajudar a preservar 
a natureza. 

A assessora regional Solange Santos, que atende aos STRs da região de 
Campo mourão, foi quem organizou e coordenou o evento. 

Em Ubiratã, os participantes do Encontro Intermunicipal da 
mulher Rural foram convidados a doar um quilo de alimento 
não perecível como forma de inscrição ao evento. Ao todo foram 
arrecadados cerca de 150 quilos que foram repassados à Apae 
local. O evento aconteceu dia 7 de março e foi organizado pela 
assessora regional Solange Santos. 

No encontro as mulheres puderam fazer testes gratuitos de 
glicemia (que indica o nível de açúcar no sangue) e medir a 
pressão arterial. Também foram ministradas palestras.

A presidente do STR de Ubiratã, Cleuzinete Prates Novaes, 
considerou importante a iniciativa. “Eventos como esse 
promovem uma aproximação da entidade com os seus sócios, 
além de fornecer informações sobre vários temas ligados 
diretamente à agricultura familiar”, avaliou. 

avaliaÇão - “A realização dos eventos foi muito importante 

pois, além da parte festiva, houve espaço para as mulheres 

mostrarem como elas vêm contribuindo para aumentar a 

renda e melhorar a qualidade de vida de suas famílias, 

desempenhando um papel ativo seja como agricultora familiar 

ou assalariada rural”, avalia mercedes. “As participantes e 

as coordenadoras regionais de mulheres estão de parabéns 

pela organização das atividades”, completa.

“As ações em comemoração ao dia 8 de março foram 

muito positivas e nós também gostaríamos de parabenizar 

a comissão estadual de mulheres da Fetaep e as comissões 

regionais pela iniciativa”, afirmou ainda o presidente da 

Fetaep, Ademir mueller. 
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muita emoção. Abraços e lágrimas 

marcaram a cerimônia numa 

mistura de alegria por ter chegado 

o fim de uma fase da caminhada 

e de tristeza pelo momento da 

despedida.

O grupo começou a se reunir 

em julho de 2007, quando foi 

realizado primeiro módulo de 

formação, em Porto Alegre. O 

segundo aconteceu em outubro, 

em São José (SC). Em Curitiba, o 

terceiro módulo ocorreu entre os 

dias 10 e 16 de março.

A Enfoc foi criada em 2006 com o objetivo de promover a 

formação político-ideológica dos integrantes do movimento 

Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (mSTTR) 

de forma continuada e sistemática.

Em agosto de 2006 formou sua primeira turma com a 

participação de 110 representantes de todo o país. Em 2007, 

foram implantadas as etapas regionais de capacitação. O 

próximo curso nacional da Enfoc será realizado nos meses 

de junho e agosto, em brasília.

Fetags do Sul concluem 
etapa regional da Enfoc

Desenvolvimento Sustentável 

Os formandos 

Diretores das Fetags do Sul e da Contag 
participaram dos debates

Denise márcia da Silveira foi a oradora da turma 
durante a solenidade 

A secretária de Organização Sindical e Formação da Contag, 
Raimunda Celestina de mascena, presidiu a cerimônia

Desafiados, encorajados, com mais responsabilidade, mais 

conhecimento, alguns preocupados com as barreiras que 

irão enfrentar mas com vontade de superá-las para colocar 

em prática o que aprenderam. 

Foi assim que os participantes do Sul encerraram o terceiro e 

último módulo da etapa regional da Enfoc (Escola Nacional 

de Formação da Contag), no último dia 16 de março, em 

Curitiba. “Para mim, o horizonte ficou mais visível. Agora 

sei onde estou e onde quero chegar”, disse Terezinha de 

Campos, secretária do STR de Tamarana (PR). 

“Foi um grande aprendizado; um processo de desconstrução 

de antigos conceitos e de construção de novas idéias. Essa 

formação provocou uma reflexão interna e me fez repensar 

a nossa prática sindical”, afirmou José Lourenço Cadoná, 

assessor da Fetag-RS.

Na avaliação da assessora de formação da Fetaesc, maria 

bottega, a criação da Enfoc foi salutar para o movimento 

sindical de trabalhadores rurais. “O momento é estratégico 

já que o sindicalismo rural passa por uma crise de idéias e 

de projetos. Essa formação contribui com valiosos subsídios 

para alinharmos o discurso e a prática sindical, permitindo 

assim mais coerência nas nossas ações”, considera.

FoRMatuRa – A entrega dos certificados aos formandos 

da etapa regional Sul da Enfoc foi realizada em clima de 

O tema abordado no terceiro módulo foi “Desenvolvimento 

sustentável”. Houve vários debates dentro desse 

contexto, inclusive sobre o Projeto Alternativo de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (Pardss) 

proposto pelo mSTTR. 

Os participantes também conheceram uma experiência 

em economia solidária no município de Contenda. As 

atividades contaram com a participação de diretores da 

Contag e das três Fetags do Sul.

Quatorze pessoas concluíram a etapa regional da 

Enfoc no Sul. Os formandos do Paraná são: Adelson 

Farias Luz, Haroldo Sampaio, Terezinha de Campos, 

margarete moreira da Silva, áurea Paladini e marli C. 

v.C da Rocha. maria dos Passos viana bottega e José 

v. Nicoluzzi são os concluintes de Santa Catarina. 

Do Rio Grande do Sul se formaram: Nestor bonfanti, 

márcio Teixeira Dias, José Lourenço Cadoná, Cloaldo 

Ambos Danelon, Denise marcia N. da Silveira e 

Jucelar berté.


