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Filiada à Contag

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, no dia 15 de abril, o documento que contém as 59 

reivindicações do Grito da Terra Brasil (GTB) 2008. A pauta foi entregue pelo presidente da Contag, 

Manoel dos Santos.

Ele estava acompanhado por outros diretores da Contag e representantes de 15 Federações de Trabalhadores 

na Agricultura, entre eles, o tesoureiro da Fetaep, Jairo Corrêa de Almeida. A audiência aconteceu no Palácio 

do Planalto, em Brasília, com a presença de vários ministros de Estado. 

>>> continua página 5

Pauta do GTB 2008 é 
     entregue ao presidente Lula

Fetaep ajuíza dissídio coletivo

Lula veta prestação de 
contas de sindicatos

Sindicalistas não ficaram 
satisfeitos com mudanças 
no Pronaf

Mulheres lançam 
campanha de incentivo à 
participação política

A entrega da pauta aconteceu no Palácio do Planalto com a presença de vários ministros, 

diretores da Contag e demais representantes das Fetags.

A Fetaep vai ajuizar, até o dia 30 de abril, mais 

um dissídio coletivo de trabalho junto ao Tribunal 

Regional do Trabalho da 9ª Região, em Curitiba. 

Não houve acordo com a Faep na negociação da 

convenção coletiva de trabalho para o período de 1º 

de maio de 2008 a 30 de abril de 2009. 

A Fetaep não aceitou o piso salarial de R$ 440,00 

proposto pela entidade patronal, pois está muito 

aquém dos R$ 528,53 reivindicados pelos 

O presidente Lula vetou o artigo que tratava da 

prestação de contas das entidades sindicais ao 

Tribunal de Contas da União (TCU). O item fazia parte 

do projeto que regulamenta as centrais sindicais. 

As mudanças no Pronaf feitas pelo governo federal 

não contemplaram propostas apresentadas pelo 

Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais (MSTTR). 

Os sindicalistas vão protestas contra as alterações 

consideradas inadequadas no Grito da Terra. 

“Mulher, participação, poder e democracia” é 

o nome da campanha que as mulheres ligadas 

ao MSTTR estão lançando com o objetivo de 

estimular a participação de um maior número das 

trabalhadoras rurais nas eleições. 

03Pesquisa mostra interesse 
de jovens pelo campo

Uma pesquisa realizada no município de São José 

da Boa Vista revela que ainda há um bom número 

de jovens interessados em dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido pelos pais nas propriedades.  
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trabalhadores rurais. Além disso, a Federação 

defende que a categoria não deve receber menos 

que o piso regional de R$ 527,00 estabelecido pelo 

governo estadual e que deverá vigorar a partir do dia 

1º de maio. 

As negociações entre as duas instituições 

aconteceram no dia 3 de abril, na sede da Fetaep, 

e no dia 11 de abril, na Superintendência Estadual 

do Ministério do Trabalho.
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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
No início do mês participamos da reunião do Conselho deliberativo da Contag. 

Um dos temas em discussão foram as eleições municipais deste ano. houve um 

consenso de que precisamos ampliar a nossa participação nessa área. Ou seja, é 

importante que tenhamos, não somente dirigentes ligados ao nosso movimento, 

mas também os nossos associados eleitos como vereador, prefeito ou vice-prefeito 

através de partidos identificados com a nossa luta. 

A agricultura é a mola propulsora do desenvolvimento de pelo menos 70% dos 

pequenos e médios municípios. Se ela vai mal, a arrecadação de impostos cai, o 

comércio definha, a indústria diminui a produção.

Por outro lado, se o meio rural apresenta bons resultados, a economia local ganha 

mais fôlego, beneficiando outros setores. Mas isso nem sempre retorna diretamente 

para o trabalhador rural. 

Apesar de representar uma grande força de trabalho, a nossa categoria ainda 

não é contemplada por políticas públicas que atendam às nossas peculiaridades 

e garantam efetivamente a melhoria das condições de vida e renda a milhares 

de famílias que contribuem enormemente para produzir alimentos para toda a 

população ou mesmo a matéria-prima que abastece as indústrias.

Por isso, precisamos conquistar esse espaço no meio político, lembrando que tudo 

começa no município e o que acontece lá tem grande influência depois na eleição 

dos deputados, senadores, do governador e até do presidente. 

Infelizmente ainda há poucos representantes dos trabalhadores rurais defendendo a 

categoria seja em âmbito municipal, estadual ou federal. 

Precisamos reverter esse quadro, lembrando aos 

dirigentes sindicais que os interessados em concorrer 

às próximas eleições deverão se licenciar até o início 

de junho, caso sejam titulares dos cargos.  

Vamos nos manter bem informados sobre os 

prazos e exigências legais para que não 

percamos essa oportunidade.

ademir Mueller
presidente da Fetaep

Valdecir Raimundo
demoque Simplício da Silva

Presidentes STRs regional 10

Jair Aparecido de Oliveira

Reunião sobre campanha pela redução da jornada de 
trabalho – Curitiba 
Coletivo de política agrária e de meio ambiente – Brasília
Reunião do Conselho Fiscal da Contag – Brasília
Término do Coletivo de políticas agrícolas – Brasília
Reunião do Conselho deliberativo da Contag – Brasília

ExpoLondrina 2008 – Londrina

Seminário “Em busca de uma produção sustentável – 
Londrina
Reunião com Ministério Público do Trabalho – Maringá
Feanimais – São Miguel do Iguaçu
Encontro de jovens trabalhadores rurais – São José da 
Boa Vista
Encontro de jovens trabalhadores rurais - Congonhinhas
Reunião sobre crédito sistêmico – Curitiba
Inauguração nova sede do STR de Altônia
Conferência Estadual de desenvolvimento Rural 
Sustentável – Curitiba
Reunião do Conselho Fiscal do Senar-PR - Curitiba
Reunião sobre a CTB – Curitiba
Reunião com Souza Cruz sobre preço do fumo e insumos 
– Curitiba
Mobilização pela aprovação da MP 410 – Brasília

Reunião sobre grupo café - Londrina
Audiência pública Assembléia Legislativa sobre piso regional
Reuniões sobre habitação rural - Capitão L. Marques, Vera 
Cruz do Oeste, Palotina, Espigão Alto e Saudade do Iguaçu
Reunião da Comissão de Assalariados da Região Sul – 
Florianópolis (SC)

Abertura de duas turmas de alfabetização de adultos - 
Vera Cruz do Oeste
Palestra sobre sindicalismo no Cedejor- Guamiranga
Reunião da Câmara Setorial de Caprinocultura – Londrina

Posse dos membros da Câmara Setorial de Caprinocultura 
e seminário estadual de ovinocultura – Londrina
Encontro sobre habitação rural – Curitiba
Mesa de negociação FetaepXFaep - dRT

Curso de atualização em crédito fundiário – Curitiba

Reunião com diretoria da Emater – Curitiba
Reunião de trabalho sobre assalariados da área da 
cana – Brasília
Entrega da pauta GTB 2008 - Brasília
Encontro dos dirigentes da CTB – Curitiba
Oficina sobre proteção infanto-juventil – Curitiba

Reunião sobre desenvolvimento de ações para controle 
de pragas - Curitiba
Reunião sobre a campanha unificada pela redução da 
jornada - Curitiba
Seminário estadual sobre a aplicabilidade do piso 
regional - Curitiba

Encontro da terceira idade – Cafezal do Sul
Reunião do Conselho Consultivo do Senar-PR – Curitiba
Reunião da Comissão Nacional de Jovens – Brasília
Reunião sobre o Grito da Terra Brasil 2008 e grito 
estadual - Curitiba

Plenária estadual da CTB e fundação da central regional 
PR - Curitiba
Encontro de jovens – Astorga
Evento sobre agroecologia – Santa Catarina
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Pesquisa mostra que ainda há interesse 
dos jovens em permanecer no campo

Juventude de Congonhinhas 
                              apresenta propostas

Um levantamento realizado pela 

prefeitura de São José da Boa Vista 

mostrou que o campo ainda é atraente 

para um bom número de jovens 

trabalhadores rurais do município. dos 

132 jovens entrevistados, 46% querem 

fazer um curso superior na área de 

ciências agronômicas e permanecer no 

sítio com a família.

Setenta por cento deles são filhos de agricultores 

cuja propriedade tem até 25 hectares. E, em 

45% das áreas, a principal fonte de renda é a 

bovinocultura de leite.

A pesquisa faz parte do Projeto Jovem 

Rural, montado pela prefeitura com apoio do 

STR de Wenceslau Braz. “Com base nesses 

resultados, queremos qualificar os jovens do 

município e buscar meios para incentivá-los a 

Um documento com propostas para os jovens trabalhadores do campo de Congonhinhas foi 
elaborado pelos cerca de 150 participantes do 1º Encontro da Juventude Rural, realizado no 
município, no dia 4 de abril. O evento foi promovido pelo STR local, Emater e Prefeitura, com 
apoio da Fetaep e do Senar-PR. 

“Os jovens de Congonhinhas demonstram um poder de mobilização impressionante. Eles são 
muito ativos e aderem facilmente às propostas que visam trazer melhorias para a comunidade 
onde vivem”, afirma o coordenador estadual de jovens da Fetaep, Marcos Brambilla. Ele foi um 
dos palestrantes do evento, juntamente com docentes das universidades estaduais de Campinas 
e de Maringá. 

permanecer nas propriedades viabilizando 

cada vez mais a atividade leiteira”, afirma o 

coordenador estadual de jovens da Fetaep, 

Marcos Brambilla. 

No dia 3 de abril, ele esteve em São José da 

Boa Vista participando do Encontro de Jovens 

Trabalhadores Rurais, que reuniu cerca de 

120 pessoas. 

Participantes do encontro de jovens realizado em 
São José da Boa Vista

Jovens expuseram as dificuldades 
que enfrentam e apresentaram 
idéias para melhorar a situação

Após assistir às palestras, os participantes do encontro 
levantaram os problemas que enfrentam e apresentaram suas 
propostas. Educação, qualificação profissional e  investimento 
em alternativas de geração de renda foram apontadas como 
as prioridades que devem ser trabalhadas pela prefeitura e 
demais entidades parcerias para melhorar as condições de 
vida  e renda da juventude trabalhadora rural do município.

CEDEjoR – No dia 9 de abril Marcos Brambilla esteve no Centro 
de desenvolvimento da Juventude Rural (Cedejor), mantido 
pelo Instituto Souza Cruz no município de Guamiranga.  

Ele falou sobre a história do sindicalismo no Paraná, 
associativismo e empreendedorismo para uma turma de 
aproximadamente 30 alunos. “Os jovens foram bastante 
receptivos. Eles não tinham muito conhecimento sobre a 
atuação dos sindicatos mas demonstraram interesse em 
aprender mais para poder cobrar e participar das atividades 
que contam com o envolvimento do movimento sindical”, 
explica Marcos. Rua Marechal Deodoro, 450 - 16º andar  -  Fone: (41) 2106-0401 - Fax: (41) 3323-1779  -  CEP: 80010-010  -  Curitiba - Paraná

http://www.senarpr.org.br       -     e-mail: senarpr@senarpr.org.br
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Qualificando e 
promovendo a 

família rural

Perto de 1,5 milhão de alunos das redes 
pública e particular de ensino do Paraná 
estão recebendo o material do Programa 
Agrinho, que traz informações sobre saúde, 
meio ambiente e cidadania, entre outros 
temas. Neste ano, mais de 95 % dos 
municípios paranaenses aderiram ao 
Programa e o envio de materiais marca o 
início da interação da comunidade escolar 
com as propostas do Agrinho, inseridas no 
contexto da realidade local. Além da 
capacitação de professores, que vêm 
ocorrendo em todo o estado, os 
participantes contam, agora, com o novo 
site do Programa. O espaço interativo, 
contém informações complementares 
relacionadas aos temas abordados, 
sugestões de fonte de pesquisa e jogos 
educativos, entre outras atrações.

Cursos de cana em alta

agrinho.com.br

Depois de ter levado a campo o curso de 
Estabelecimento, Reforma e Recuperação de 
Pastagens, o SENAR-PR prepara novos 
instrutores para dar continuidade  ao trabalho, 
com o treinamento em Manejo de Pastagens. A 
formação teve início na semana de 14 a 18 de 
abril, no Centro de Estações Experimentais da 
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  P a r a n á  -  
(Cetrefa/UFPR). De acordo com o técnico do 
SENAR-PR, Alexandre Lobo Blanco, o curso é 
voltado à sustentabilidade da pastagem, seja no 
sistema de pastejo contínuo ou rotacionado. “O 
grande atrativo do curso é trabalhar os métodos 
de análise das pastagens utilizadas nas 
propriedades sem recursos sofisticados, de 
maneira simples”, explicou Lobo Blanco. Durante 
o treinamento, os participantes são orientados a 
considerar pelo menos quatro fatores que terão 
influência direta na produção de pasto: o solo, a 
planta, o animal e o produtor que será o 
responsável pelo manejo do sistema. O novo 
curso deve integrar o calendário do SENAR-PR 
ainda este ano. Em 2007, perto de mil produtores 
participaram do treinamento disponível em 
Forragicultura.

A expansão do setor sucroalcooleiro no Paraná 
fez aumentar a demanda pelos cursos de corte 
básico, plantio, queima, fertirrigação e 
apontamento em cana-de-açúcar. Para atender 
ao crescimento no número de cursos solicitados, 
o SENAR-PR capacitou onze novos instrutores, 
em evento realizado no município de Tapejara, 
no período 14 a 18 de abril. Em 2007, entre os 
meses de janeiro e abril, foram realizados 249 
cursos nessa área. No mesmo período, este ano, 
foram oferecidos 263 cursos.
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“Também conseguimos reunir em nosso estande 

antigas lideranças da agricultura familiar da 

região”, afirmou o presidente do STR de São 

Miguel do Iguaçu, Cláudio Aparecido Rodrigues. 

“Na oportunidade, pudemos comemorar as 

vitoriosas conquistas sonhadas nos anos 80, 

quando lutávamos por uma agricultura familiar 

mais agroindustrializada, com mais renda e 

Já entre os dias 7 e 8 de abril foi 

realizada, em Curitiba, a etapa estadual 

preparatória para a Conferência Nacional 

de desenvolvimento Rural Sustentável e 

Solidário. O evento acontecerá em Olinda 

(PE), nos dias 25 e 28 de junho. Na 

Conferência  Estadual  foram discutidas 

as propostas que o Paraná irá defender 

em Pernambuco e eleitos os 92 delegados 

que representarão o Estado, entre eles 

estão o vice-presidente da Fetaep, 

Mário Pléfk, a coordenadora estadual de 

Mulheres, Mercedes Panassol, assessores 

e dirigentes de STRs. 

A 3ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, 

realizada de 28 a 30 de março, em Praia de 

Leste, terminou com um saldo de 250 propostas 

para a política ambiental paranaense visando 

o combate ao aquecimento global. Além disso, 

os participantes levantaram cerca de 180 

propostas que serão defendidas pelos delegados 

paranaenses na Conferência Nacional que 

acontecerá em maio, em Brasília. O assessor 

regional da Fetaep, Paulo de Macedo, participou 

da Conferência Estadual e será um dos 

representantes do Estado no evento nacional. 

Cerca de 700 agricultores participaram, no dia 27 de 

março, em Campo Largo, do 18º Encontro Estadual 

de Produtores de Cebola. O evento foi organizado pela 

Emater, Seab e prefeitura municipal, com o apoio da 

Fetaep, Senar-PR, Ministério do desenvolvimento 

Agrário e Associação Paranaense dos Cebolicultores 

-Apace. Foram ministradas palestras sobre previsão do 

clima para 2008, políticas públicas para a agricultura 

familiar, crédito rural, perspectivas de comercialização 

da safra colhida recentemente, organização dos 

produtores, técnica de semeadura direta e o papel do 

jovem no desenvolvimento da agricultura. A Fetaep foi 

representada no evento pelo vice-presidente e diretor 

de políticas agrícolas, Mário Pléfk, e pelo assessor 

regional Paulo de Macedo. 

NOTAS

Cebola

Feanimais I 

Feanimais II 

Desenvolvimento Rural 

Meio ambiente 
Pela primeira vez o STR de São Miguel do Iguaçu montou um estande na Feanimais - Feira do Agronegócio, 

Comércio, Indústria, Gastronomia e Serviços. A 18ª edição do evento foi realizada entre os dias 03 e 

06 de abril com a exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, animais de pequeno e grande 

porte, artesanato da região, confecção, móveis e serviços, entre outras atrações. diversas autoridades 

passaram pelo estande do sindicato, entre elas, o secretário geral da Fetaep, Aristeu Ribeiro, o gestor 

do projeto da Agricultura Familiar da Itaipu Binacional, Miguel Isloar Sávio, o presidente da Cresol de 

Cascavel, Edson Vieira e o presidente do STR de Medianeira, Sebastião Julião Alves. 

Encontro abordou vários pontos ligados à cultura

durante o evento foram eleitos os delegados que vão 
representar o Estado na Conferência Nacional

Estande do STR de S. Miguel do Iguaçu recebeu 
muitos agricultores e autoridades
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bem-estar para as famílias”, explica Cláudio. “demos grandes passos nesse sentido, mas há 

ainda muito o que se fazer para que a agricultura familiar consiga alcançar o ciclo completo 

na busca por sua independência, que implica em produzir, transformar e comercializar a sua 

produção”, acrescenta.
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GTB deve reunir 10 mil trabalhadores rurais em Brasília

Lula veta artigo que exigia prestação 
                               de contas das entidades sindicais ao TCU

dez mil trabalhadores e trabalhadoras rurais deverão participar, 

entre os dias 12 e 16 de maio, do Grito da Terra Brasil 2008 (GTB), 

em Brasília. O Paraná está organizando uma caravana formada 

por cerca de 350 pessoas, entre diretores da Fetaep, dirigentes 

sindicais, agricultores familiares, assalariados rurais, mulheres e 

jovens trabalhadores rurais.

O evento deste ano terá como tema “desenvolvimento sustentável 

com distribuição de renda e cidadania”. A pauta de reivindicações 

começará a ser negociada com o governo federal e com o 

Congresso Nacional no dia 5 de maio. Uma comissão formada por 

representantes da Contag, Fetags e STRs deverá ser recebida pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia da mobilização, 

quando será anunciado o resultado das negociações.

Os sindicalistas vão pleitear R$ 14 milhões para o plano safra 

2008/2009 da agricultura familiar - são R$ 2 milhões a mais 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o artigo que exigia a prestação de contas ao 

Tribunal de Contas da União (TCU) por parte dos sindicatos, centrais sindicais, federações 

e confederações. O item fazia parte do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional 

que regulamentou as centrais sindicais. 

O artigo aprovado anteriormente pelos deputados e senadores e vetado pelo presidente 

estabelecia que essas entidades deveriam prestar contas ao TCU sobre a aplicação dos 

em relação ao valor repassado ano passado pelo governo federal. Também estarão reivindicando estratégias para 

melhorar a aplicação do crédito do Pronaf. O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) 

quer ainda que o governo destine R$ 420 milhões para os serviços oficiais de assistência técnica e extensão rural. 

agRáRIa - Na pauta do GTB 2008 estão incluídos itens sobre a reforma agrária, entre eles, o assentamento – com 

qualidade – de 250 mil famílias por ano até 2010 e a publicação imediata da portaria interministerial de atualização 

dos índices de produtividade. 

Na área de crédito fundiário, esta sendo reivindicada a eliminação dos juros e o estabelecimento do rebate de 50% nas 

operações de financiamento e a ampliação do prazo de carência para 10 anos e do prazo de pagamento para 20 anos. 

outRos ItEns Da pauta

Abaixo, mais destaques da pauta, que inclui ainda itens sobre meio ambiente, educação, saúde, regularização 
fundiária, entre outros. 

• Previdência – Aperfeiçoamento do sistema do Regime Geral da Previdência Social visando o acesso 
efetivo dos direitos previdenciários aos trabalhadores rurais; empenho do governo junto ao Congresso Nacional 
visando a aprovação do Projeto de lei 6852/2006 e da Medida Provisória 410/2007, que tratam de regras 
sobre a Previdência Social. 

• assalariados rurais – Criação de uma política nacional para os trabalhadores (as) e assalariados 
(as) rurais que, entre outros itens, garanta o seguro desemprego aos trabalhadores com contratos por prazo 
determinado, de curta duração e contratos de safra. 

• MuLhEREs – desburocratização do Pronaf Mulher; reestruturação dos Comitês Estaduais do Programa 
Nacional de documentação da Trabalhadora Rural. 

• Jovens – Agilidade na aprovação do Plano Nacional de Juventude; continuidade e ampliação do Consórcio 
Social da Juventude Rural Rita Quadros, desvinculação da liberação de financiamentos do Pronaf Jovem à 
freqüência dos jovens em escolas técnicas ou cursos profissionalizantes. 

• Terceira idade – Maior rigor na fiscalização dos empréstimos consignados concedidos a aposentados e 
pensionistas do INSS; criação de programa de governo destinado especificamente aos idosos; concessão do 
direito ao transporte interestadual gratuito. 

Principal mobilização de massa do MSTTR, o Grito reúne todos 
os anos grande número de trabalhadores rurais em Brasília

recursos vindos das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas 

e de outros recursos públicos que viessem a receber.

O veto presidencial foi publicado no dia 1º de abril no diário Oficial da União (dOU). 

“Passei 30 anos da minha vida lutando por liberdade e autonomia sindical, e eu não podia 

compactuar com o fato de você tirar do Ministério do Trabalho e colocar no Tribunal de 

Contas da União para ficar fiscalizando o sindicato”, justificou o presidente Lula.

Com informações da Agência Brasil de Notícias
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Mudanças no Pronaf não agradam ao MSTTR

MP 410/07 é aprovada na Câmara

Representantes do MSTTR se dirigindo à Câmara dos 
deputados para acompanhar a votação da MP 410

Fonte: Contag

Sindicalistas queriam a eliminação dos juros nos contratos de 

custeio para os agricultores com renda bruta até R$ 5 mil

simplesmente eliminaram o rebate para os 

contratos de investimento”, afirma Pléfk. 

durante o Grito da Terra Brasil 2008, que 

acontecerá de 12 a 16 de maio, em Brasília, os 

sindicalistas vão protestar contra as mudanças 

consideradas inadequadas e reivindicar os ajustes 

necessários para realmente facilitar o acesso dos 

agricultores ao Pronaf. 

aLtERaçõEs - Uma das principais mudanças 

no Pronaf refere-se  à extinção dos grupos C, d 

ela possibilita uma previdência mais justa para o 
campo. São mais de três milhões de assalariados 
rurais que atualmente estão excluídos de seus direitos 
trabalhistas e previdenciários, mas que agora terão 
uma oportunidade de terem o contrato de trabalho 
formalizado com todos esses direitos garantidos. 

Já os agricultores familiares poderão dinamizar a sua 
produção, inclusive, contratar empregados por curta 
duração para ajudar nos trabalhos da lavoura sem 
perderem a qualidade de segurados especiais.

A aprovação da MP 410 na Câmara foi acompanhada 
por diversos membros do MSTTR. O Paraná foi 
representado por Aparecido Calegari (STR Colorado), 
Ilton Irineu da Silva (STR Paranacity), Valdecir 

As mudanças nas regras do Pronaf não agradaram 

aos representantes do Movimento Sindical dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR). 

desde o ano passado, a Contag, juntamente 

com outras instituições, vinha negociando a 

simplificação do Pronaf com o governo federal.

Mas as alterações estabelecidas através da 

resolução nº 3559/08, publicada dia 1º de abril no 

diário Oficial da União (dOU), não contemplaram 

as propostas apresentadas pelo MSTTR. “As 

normas foram publicadas pelo Banco Central sem 

que a Contag fosse ouvida”, explica o diretor de 

políticas agrícolas da Fetaep, Mário Pléfk.

Um dos pontos de divergência em relação ao que 

passará a vigorar a partir do dia 1º de julho refere-

se às taxas de juros. “Estávamos negociando a 

eliminação dos juros para os contratos de custeio 

dos agricultores com renda bruta de até R$ 5mil 

ao ano mas governo fixou uma taxa de 1,5%”, 

exemplifica o diretor da Fetaep.  

O MSTTR também não ficou satisfeito com as 

normas referentes ao rebate, que são os descontos 

sobre as parcelas. “Eles implantaram um rebate 

parcial para os financiamentos de custeio e 

A Câmara dos deputados aprovou, no dia 9 de abril, 
a Medida Provisória (MP) 410/2007, que assegura 
novas regras para o acesso dos assalariados rurais e 
segurados especiais à Previdência Social. 

O texto aprovado manteve, na íntegra, o projeto de 
conversão do relator, deputado Assis do Couto, que, além 
de instituir novos mecanismos para efetivar o direito 
dos assalariados (as) rurais, incorporou o conteúdo do 
projeto de lei 6.852/2006. Essa proposta estabelece 
regras mais claras para que os segurados especiais 
tenham pleno acesso aos direitos previdenciários.

O texto da MP é resultado das negociações entre a 
Contag e o governo federal que vêm sendo realizadas 
desde 2003. A Contag defende a MP 410/07 porque 

e E, que passam a constituir uma única categoria 

intitulada Agricultura Familiar. 

As taxas de juros ficarão entre 1,5% e 5,5% ao ano 

para os financiamentos de custeio (hoje, variam 

entre 3% e 5,5% para esses grupos que estão 

sendo extintos). Já as operações de investimento 

terão juros entre 1% e 5% anuais, enquanto 

atualmente variam entre 2% e 5,5% ao ano.

Os grupos A (crédito para a reforma agrária) 

e B (microcrédito rural) não serão alterados, 

permanecendo como funcionam atualmente. 

Para as linhas especiais do Pronaf, como o 

Pronaf Agroecologia, Pronaf Mulher, Pronaf 

Floresta e Pronaf Agroindústria, passa a valer 

a queda nas taxas de juros prevista para 1º de 

julho, ou seja, o índice ficará entre 1% e 2% ao 

ano, enquanto hoje as taxas variam entre 2% e 

5,5% anuais.

A íntegra da resolução 3559/08 está disponível 

no site da Fetaep (www.fetaep.org.br) na seção 

Políticas de ação/Agrícola/Legislação.

Com informações do Ministério do desenvolvimento Agrário (MdA)

Raimundo (STR Cruzeiro do Sul) e demoque Simplício 
da Silva (STR Nossa Senhora das Graças). A expectativa 
agora é de que a matéria seja aprovada no Senado.
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Mulheres vão lançar campanha para 
incentivar participação na política

Capacitação em Educação do 
                           Campo terá abrangência estadual

PRoTEção InFanTo-JUvEnIL 

Ampliar a participação das mulheres na política e no 

Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (MSTTR) através do lançamento, em agosto, da 

campanha “Mulher, participação, poder e democracia”. Essa 

será uma das prioridades de 2008 levantada na reunião da 

Comissão Nacional de Mulheres da Contag, realizada entre 

os dias 31 de março e 1º de abril, em Brasília. 

O evento contou com a presença de 21 coordenadoras 

estaduais de trabalhadoras rurais, entre elas Mercedes 

Panassol, da Fetaep. Elas definiram as atividades que vão 

nortear as atividades das mulheres em âmbito nacional, 

estadual e municipal.

O lançamento da campanha “Mulher, participação, poder e 

democracia” ocorrerá paralelamente à jornada das Margaridas. 

Entre os dias 11 e 15 de agosto, as mulheres do campo vão 

até Brasília cobrar do governo federal os itens da pauta da 

Marcha das Margaridas que ainda não foram atendidos. 

O Projeto de Capacitação em Educação do Campo, executado 

pelo MSTTR, deverá atingir mais pessoas a partir deste ano. 

As atividades terão abrangência estadual e serão feitas em 

três etapas. Até o ano passado a capacitação era feita em 

duas fases em apenas um território por estado.

A mudança foi deliberada nos dias 28 e 29 de fevereiro 

durante a reunião de avaliação e planejamento das ações de 

educação do campo promovida pela Contag.

“Cada Federação de Trabalhadores ligada à Contag ficou 

encarregada de promover um seminário estadual de 

sensibilização com a participação de dirigentes sindicais 

Além da campanha, as mulheres vão lançar a jornada das 
Margaridas para cobrar as reivindicações que não foram 
atendidas na mobilização realizada em 2007

Capacitação de docentes que atuam em escolas do campo 
realizada em 2007

“Estarão participando da jornada as coordenadoras 

estaduais de mulheres, as suplentes e as diretoras das 

federações. Um dos principais pontos que estaremos 

reivindicando é o fortalecimento do programa Pró-ambiente 

como política pública”, afirma Mercedes. 

“Também queremos que o governo intensifique os mutirões 

de documentação da trabalhadora rural e construa um 

plano de metas para ampliar a estrutura pública de 

saúde, principalmente em cidades com menos de 50 mil 

habitantes”, explica a coordenadora estadual de mulheres 

da Fetaep.

pREpaRatIvos – Um evento previsto para o final do 

mês de maio deverá ser organizado no Paraná para 

discutir a campanha e a jornada das Margaridas. Além 

disso, as participantes também serão orientadas sobre 

a 4ª Plenária Nacional de Mulheres que acontecerá 

em novembro. 

e lideranças comunitárias. As pessoas capacitadas 

organizarão seminários regionais e, na seqüência, o 

mesmo evento será promovido nos municípios”, explica 

a coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres da 

Fetaep, Mercedes Panassol.

No Paraná, os seminários serão realizados com o 

envolvimento dos Núcleos Regionais de Educação e 

secretarias municipais de Educação, com apoio da Fetaep, 

Contag e Secretaria de Estado da Educação. O seminário 

estadual deverá acontecer no mês de maio com a presença 

de cinco a seis representantes de cada região.

ExpECtatIva - “Para nós as mudanças no projeto foram 

muito positivas. Antes estávamos capacitando uma média 

de 100 pessoas por território. Acreditamos que em âmbito 

estadual poderemos atingir um público pelo menos cinco 

vezes maior”, afirma Mercedes.  

O projeto em educação do campo é executado no Paraná 

pela Fetaep desde 2004 e já capacitou 396 pessoas, 

entre dirigentes sindicais, lideranças e professores dos 

territórios de São Jorge do Patrocínio, Paraná Centro e do 

Pré-território Ivaí.  

Vinte e três dirigentes sindicais participaram 

da Oficina sobre construção de políticas 

públicas para proteção infanto-juvenil. O 

evento, promovido pela Contag e Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) com apoio da 

Fetaep e Senar-PR, aconteceu na sede da 

Fetaep, em Curitiba, entre os dias 17 e 18 de 

abril. Foram discutidos temas sobre o combate 

ao trabalho infanto-juvenil no campo.

“Nosso estado deverá ser representado na plenária por 80 

mulheres. durante o evento vamos eleger as delegadas 

que vão participar do 10º Congresso Nacional de 

Trabalhadores e Trabalhadores Rurais que a Contag vai 

promover entre os dias 10 e 14 de março de 2009, em 

Brasília”, completa Mercedes. 
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Segunda etapa dos eventos sobre gestão e organização sindical começa em junho

A 48ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina 
aconteceu de 3 a 13 de abril, no Parque de Exposições Ney 
Braga, com o tema “Em busca da produção sustentável”. 

Sindicatos organizam excursões 
para a ExpoLondrina 2008

Técnicos e dirigentes participam de atualização sobre crédito fundiário

Um dos grupos reunidos em frente ao estande do 
MSTTR na ExpoLondrina 2008

Novo fluxo operacional do PNCF foi 
um dos principais temas do curso

Cerca de 600 pessoas, entre agricultores familiares, mulheres 
e jovens trabalhadores rurais, visitaram a ExpoLondrina 
2008 através das excursões organizadas pelos Sindicatos 
de Trabalhadores Rurais da região Norte em parceria com a 
Emater e prefeituras e apoio da Fetaep e Senar-PR. 

“Foi o primeiro ano que realizamos este trabalho. Os 
grupos vieram de 30 municípios e tiveram a oportunidade 
de participar dos eventos técnicos e também de conhecer 
as alternativas de geração de renda para a agricultura 
familiar mostradas na Via Rural, também conhecida 
como fazendinha”, explica o assessor  regional da Fetaep, 
Evalton Turci Sidney. 

A Fetaep promoveu, nos dias 14 e 15 de abril, um curso de atualização 
sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), com apoio 
do Senar-PR. O evento foi organizado pela assessora Ana Paula Conter 
Lara e pelo diretor de políticas agrárias da Fetaep, Marcos Brambilla.

A capacitação aconteceu na sede da Federação, em Curitiba, com a 
participação de 85 pessoas, entre técnicos treinados anteriormente 
pela Fetaep e dirigentes sindicais que atuam nos comitês gestores 
regionais do PNCF. 

O novo fluxo operacional do programa, adotado no Paraná a partir 
deste ano, foi um dos principais temas do curso. As mudanças foram 
implantadas com o objetivo de agilizar a tramitação das propostas. O 

A partir do mês de junho será iniciada a segunda etapa do Encontro Estadual em Gestão e Organização Sindical. O evento 
é promovido pela Fetaep em parceria com a Contag dentro das atividades do Programa Nacional de Fortalecimento 
das Entidades Sindicais. 

O encontro acontecerá de forma descentralizada abrangendo todas as regiões do Estado. Ao todo serão realizadas nove reuniões, 
com duração de dois dias cada, abordando os temas “Gestão Política e Sindical” e “Contabilidade Sindical Rural”.

Em cada evento está prevista a participação de 50 pessoas, entre tesoureiros, membros dos conselhos fiscais, 
funcionários e diretores dos sindicatos. 

As atividades serão coordenadas pelo tesoureiro da Fetaep, Jairo Corrêa de Almeida, com apoio do contador Sérgio 
Bernert e da funcionária do setor de arrecadação, Solange halmata.

Quatorze eventos técnicos com a participação de 3500 
pessoas foram realizados em parceria com a Emater e a 
Fetaep, entre eles, os encontros sobre cafeicultura, leite e 
fruticultura e um painel de desenvolvimento rural. 

Além disso, os sindicatos e a Fetaep montaram um 
estande para divulgar as ações do Movimento Sindical 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.“A participação 
do nosso público foi muito boa. Eles puderam adquirir 
mais conhecimento e experiência vendo as novidades 
apresentadas no evento”, avaliou o Aparecido Calegari, 
delegado sindical da região 6.

Nos dias 9 e 10, o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, o 
vice-presidente e diretor de políticas agrícolas, Mário Pléfk, 
o assessor Flávio d’Ângelo e Marucha Vetorazzi, do STR de 
Prudentópolis, também estiveram na ExpoLondrina, onde 
participaram de vários eventos técnicos e recepcionaram 
os visitantes no estande. “A nossa participação no evento 
foi muito positiva”, afirmou Mueller. 

Caprinocultura
durante a ExpoLondrina foram empossados os membros 
da Câmara Setorial de Caprinocultura e Ovinocultura do 
Estado do Paraná. Marucha Vettorazzi assumiu o cargo 
de representante titular da Fetaep, tendo como suplente 
Mário Plefk.

assunto foi abordado pelo coordenador da Unidade Técnica Estadual, 
Márcio da Silva. 

“Nosso objetivo para este ano é assentar 1500 famílias através do 
Crédito Fundiário. É uma meta audaciosa mas que demonstra a nossa 
confiança nessa estratégia de descentralização que estamos adotando 
no Paraná”, afirmou Márcio.

O segundo dia do evento foi especialmente voltado aos dirigentes 
sindicais. Marcos Brambilla, ressaltou a importância dos comitês e da 
participação dos sindicalistas nesse espaço que tem poder deliberativo 
dentro do programa. Os sindicalistas também levantaram propostas 
visando o aprimoramento das ações que competem aos comitês.

junho
Dias Regional Município
09 e 10 01 Pato Branco
12 e 13 02 Corbélia
16 e 17 03 Umuarama
19 e 20 05 Campo Mourão

juLho
Dias Regional Local
14 e 15 04 Paranavaí
17 e 18 09 Apucarana

agosto
Dias Regional Local
06 e 07 08 e 10 Curitiba
11 e 12 07 Ibaiti
14 e 15             06                               Arapongas
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