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Filiada à Contag

Cerca de 10 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o País participaram do 14º  Grito 
da Terra Brasil (GTB), principal mobilização de massa do Movimento Sindical dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais (MSTTR). O evento é organizado pela Contag com apoio das Federações 

Estaduais de Trabalhadores na Agricultura e Sindicatos de Trabalhadores Rurais. 

 O Paraná participou do GTB 2008 com uma caravana formada por 350 pessoas. O evento aconteceu de 12 
a 16 de maio, em Brasília. Foram realizadas reuniões com representantes dos  poderes executivo, legislativo 
e judiciário para negociar a pauta de reivindicações. A audiência com o presidente Lula aconteceu dia 14. 
Os pontos pendentes e não contemplados durante o GTB 2008 continuam a ser negociados pelo MSTTR.

 >>> continua página 7

Grito da Terra Brasil 2008 
reúne 10 mil trabalhadores 
rurais em Brasília

Curso vai capacitar dirigentes na área de 
relações do trabalho

STR monta turmas de 
alfabetização

Provopar vai doar 
equipamentos para 
padaria comunitária

Trabalhadores 
paranaenses fundam 
CTB estadual

Manifestantes em frente ao Congresso Nacional 

Será realizado de 27 a 29 de maio, em Curitiba, o primeiro módulo do curso de formação sobre as relações 

de trabalho no mundo rural. Nesta primeira etapa serão abordados temas ligados à cidadania.

 

Os demais módulos vão tratar sobre negociação coletiva e legislação trabalhista e agrária, com atividades em 

junho e julho. A capacitação é promovida pela Fetaep em parceria com o Dieese e apoio do Senar-PR. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Vera 

Cruz do Oeste organizou turmas de alfabetização 

que estão aprendendo a ler e a escrever através do 

Paraná Alfaberizado. O movimento sindical é um dos 

parceiros do programa. 

Uma padaria comunitária será instalada em Moreira 

Sales com equipamentos doados pelo Provopar. O 

projeto foi apresentado pelo STR local com o objetivo 

de viabilizar um programa de fornecimento de café da 

manhã para os cortadores de cana. 

Cerca de 100 dirigentes sindicais ligados a várias 

categorias de trabalhadores participaram, dia 25 de 

abril, da fundação da sede estadual da Central de 

Trabalhadores do Brasil (CTB). No evento também 

foi eleita a diretoria para a gestão 2008/2009. 

03Jovem saber agora é 
informatizado

A Contag informatizou o programa Jovem Saber. 

A partir de agora, as cartilhas serão repassadas 

apenas pela internet. Os grupos de estudos deverão 

encaminhar as tarefas por e-mail. As mudanças 

valem para os novos e antigos estudantes. 

curItIba . maIo 2008
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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
Mais uma edição do Grito da Terra Brasil (GTB) acaba de ser concluída. houve a 

participação de milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o País. 

O Paraná esteve presente com uma caravana de 350 pessoas. Foi a primeira vez 

que participamos do Grito nacional com um grupo tão significativo. Para nós foi 

importante levar um grande número de representantes da categoria para fortalecer 

ainda mais a nossa luta. 

O GTB é o principal ato do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais. É um espaço importante que nós construímos e que hoje se caracteriza como 

se fosse uma data-base. Sempre realizado em maio, mês em que se comemora o 

Dia do Trabalhador, apresenta uma pauta ampla e consistente com reivindicações e 

propostas para todos que vivem no meio rural: agricultores familiares, assalariados 

rurais, mulheres, jovens, crianças e idosos.

A busca por conquistas que promovam a melhoria das condições de renda e da 

qualidade de vida é o principal objetivo do trabalho do movimento sindical. É uma 

meta perseguida em nossas ações diárias mas que tem um impacto maior no GTB 

pois as questões relativas à nossa categoria são tratadas diretamente com aqueles 

que definem as políticas públicas, ou seja, com representantes do governo federal, 

da Câmara dos Deputados, do Senado e até mesmo do poder Judiciário. 

Foi assim que conquistamos o Pronaf, em 1995, e agora teremos R$ 13 bilhões 

para a safra 2008/2009. Na edição deste ano, acredito que foram ainda travadas 

importantes batalhas para assegurar direitos trabalhistas e previdenciários aos 

assalariados rurais. A criação de um programa específico de habitação rural 

é outro importante avanço obtido no GTB 2008. 

Certamente ainda vamos colher mais resultados 

positivos pois, embora o Grito tenha acabado, os 

itens da pauta que não foram contemplados vão 

continuar sendo negociados e nós vamos atuar 

firmemente para garantir mais benefícios 

para a categoria.

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep

DAtA EvEnto REPREsEntAntE (s) FEtAEP

MAIo 2008

4º Encontro dos Agricultores Familiares de Alto Paraná 
Reunião da Fetaep com representantes da 16ª Junta de Recursos 
da Previdência - Cuririba

Reunião da regional sindical 4 – Querência do Norte
Reunião do grupo café – Iracema do Oeste
Reunião Superintendência Regional do Trabalho – Curitiba

Palestra sobre habitação rural – Reserva
Reunião da Câmara técnica de bovinocultura de leite – Curitiba
Negociação GTB 2008 nos Ministérios da Previdência e do Trabalho 
– Brasília
Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais – Antonina

Reunião sobre Proagro – Curitiba
Negociação do Grito da Terra Brasil 2008 – Brasília

Reunião da Comissão do programa Paraná Alfabetizado na 
Secretaria da Educação - Curitiba
Entrega de certificado curso de capacitação de jovens – Ortigueira
Encontro de mulheres  – Sapopema

Seminário nacional de sistematização do processo formativo – 
Brasília

Seminário sobre agricultura familiar - Mandirituba

Reunião do Conselho de Previdência Social – Curitiba

Seminário estadual de trabalhadoras Rurais - Curitiba
Seminário sobre Ater – Curitiba

Encontro das Fetags do Sul - Florianópolis

Reunião do Conselho Deliberativo do Senar-PR – Curitiba
Palestra sobre Plano Safra 2008/2009 – Pato Branco

Palestra sobre Plano Safra 2008/2009 – Cascavel

Encontro da 3ª idade – Nova Londrina
Reunião e posse do novo Conselho Estadual da Saúde – Curitiba

Palestra sobre Plano Safra 2008/2009 – Umuarama

Encontro sobre geração e gênero – Nova Esperança

Encontro regional sobre previdência social – Curitiba

Reunião das Fetags do Sul e Sudeste – Belo horizonte (MG)

Assembléia de prestação de contas e filiação na CTB - Araruna
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Jovem Saber agora é informatizado

Grupo de ortiGueira 
é capacitado em produção orgânica de leite

As cartilhas do programa Jovem Saber agora 
estão disponíveis apenas pela internet no site 
www.contag.org.br. A Contag não irá mais 
repassar os conteúdos de estudo em material 
impresso. As tarefas devem ser respondidas 
via e-mail através do endereço eletrônico 
jovemsaber@contag.org.br. Somente após serem 
avaliadas é que será liberada a cartilha seguinte.

As mudanças fazem parte do novo formato do 
programa Jovem Saber e valem tanto para 
as turmas novas como para as antigas. Um 
representante de cada grupo será cadastrado no 
sistema para que tenham acesso às cartilhas e 
possam encaminhar as tarefas.

Esse foi um dos temas discutidos durante a reunião 
da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais promovida pela Contag entre 
os dias 24 e 26 de abril, em Brasília. A Fetaep foi 
representada pela assessora Luciana Polizeli.

 O Jovem Saber é um programa gratuito 
de capacitação a distância para jovens 
trabalhadores rurais. Ele é dividido em seis 
módulos que totalizam 400 horas de aula. O 
curso enfoca temas ligados às áreas de formação 
política pública e sindical e também de formação 
profissional.

Os grupos de estudo são formados pelos STRs 
com no mínimo cinco e no máximo 10 pessoas 
com idade entre 16 e 32 anos. Cada grupo 
deve ter, no mínimo, 50% de participação 
feminina. A inscrição no programa é gratuita e 
pode ser feita em qualquer período do ano por 
carta, fax ou e-mail. Através do site da Contag 
é possível ter acesso à ficha de inscrição, fazer 
o cadastramento das turmas e acompanhar a 
evolução dos grupos.

No Paraná, há 175 jovens participando do 
Jovem Saber, divididos em 21 grupos.

O coordenador de jovens da Fetaep, Marcos Brambilla 
(primeiro agachado da direita para a esquerda), com o 
grupo de Ortigueira

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

O SENAR-PR dá os primeiros passos no representantes do setor produtivo, definiu o perfil 
desenvolvimento de um processo de formação profissional do público alvo para o novo formato 
profissional por competências. O trabalho está de curso. "Agora, cabe ao SENAR-PR 
sendo feito em parceria com as administrações transformar este perfil profissional em um 
regionais de Minas Gerais e São Paulo e a conjunto de módulos capazes de criar 
bovinocultura de leite foi a atividade escolhida competência do participante na bovinocultura de 
para o piloto. O ponto de partida foi um encontro leite", disse Élcio Chagas da Silva, gerente do 
realizado em Curitiba, entre os dias 13 e 15 de Departamento de Aprendizagem Rural do 
maio, onde um comitê técnico setorial, composto SENAR-PR.
po r  p rodu to r,  t r a b a l h a d o r  e  o u t r o s  

Qualificação e
empregabilidade

O que é
formação por
competência?

Maior sintonia entre a 
capacitação oferecida e o 
que o mercado de trabalho 

precisa.

A prática pedagógica vem de 
encontro às necessidades do 

setor agropecuário, suas 
constantes mudanças e 

carência de mão-de-obra 
qualificada.

“É o saber, o fazer e o 
querer fazer”, explica 

Regiane Hornung, 
pedagoga do SENAR-PR.

Se baseia nos quatro 
pilares da educação: 

conhecimento, habilidade, 
atitude e convivência.

Por que a bovinocultura
de leite?

A formação por competência estabelece um 
itinerário formativo com uma ordem adequada 
para o aprendizado e para a realização do 
trabalho na propriedade. A pedagoga Maria 
Evangelina da Silva, que há muito tempo trabalha 
com formação por competências na indústria, 
ressalta algumas vantagens. "O curso é para 
formar trabalhadores competentes, com isso 
ampliam-se as oportunidades de emprego, 
aumenta a empregabilidade deste público".

A bovinocultura de leite foi a atividade escolhida 
para dar início à formação por competência por 
ser uma cadeia importante para o agronegócio 
paranaense, estar presente nos diversos 
tamanhos de propriedade e se apresentar como 
alternativa viável e lucrativa para muitos 
produtores. Atualmente, o SENAR-PR oferece 
cursos em todo o ciclo leiteiro. No ano passado, 
foram realizados 656 cursos, com a participação 
de mais de oito mil pessoas.

Formação busca informações
no mercado de trabalho

Quatorze jovens de Ortigueira que no ano 
passado participaram do Consórcio da Juventude 
passaram por mais uma capacitação promovida 
pela Fetaep com apoio do Senar-PR. As atividades 
aconteceram entre os dias 24 e 28 de março, no 
Centro Paranaense de Referência em Agroecologia 
– CPRA, em Pinhais. 

Eles foram orientados sobre os princípios da 
agroecologia e sobre a produção orgânica de leite. 
O responsável pela área de produção e bem-estar 
animal do CPRA, Evandro Richter, coordenou as 
atividades.

Os jovens tiveram aulas teóricas e práticas ministradas 
pelos profissionais do Centro e assistiram a palestras 
apresentadas por docentes da Universidade Federal 
do Paraná, estagiários do CPRA e funcionários da 
Secretaria de Estado da Agricultura. Ao todo foram 
cerca de 40 horas de aula.

De acordo com o coordenador de jovens da 
Fetaep, Marcos Brambilla, o curso fez com que os 
participantes repensassem as práticas adotadas 
por eles e pela família no sistema convencional de 
produção de leite.

“Eles ficaram assustados pois achavam que 
estavam fazendo tudo certo mas, a partir do 

momento em que várias questões começaram a 
ser colocadas sob o ponto de vista agroecológico, 
os jovens perceberam que há vários detalhes 
que interferem diretamente na qualidade final do 
produto e que estavam passando despercebidos 
por eles. Acredito que esse conhecimento será 
muito útil tanto para os jovens como para a família 
deles”, afirma Marcos. 

Em sua avaliação o curso também promoveu 
uma boa troca de experiências. “Quando 
estávamos trabalhando o tema medicina 
alternativa, muitos jovens demonstraram um 
conhecimento impressionante. Todos saíram 
ganhando”, completa. 
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Agora, o sindicato conta com banheiros adaptados para deficientes 

físicos, dois gabinetes odontológicos, sala de informática, entre outras 

benfeitorias. Na solenidade de reinauguração foram homenageados os 

primeiros sócios do STR, ex-presidentes e os primeiros profissionais que 

prestaram atendimento aos associados, como médicos e enfermeiros. 

Fundado em 1973, o STR de Altônia tem atualmente cerca de 700 sócios 

com a mensalidade em dia. 

disse o presidente do STR de Antonina, heleundir Gonçalves. A Fetaep foi representada no evento 

pelos assessores Paulo de Macedo e Flávio D’Ângelo. Também esteve presente o gerente do Banco 

do Brasil de Antonina, Laertes Osvaldo da Cruz. 

Foi realizada, no dia 25 de março, a cerimônia de posse diretoria do STR de Pato Branco para a 

gestão 2008/2012. A solenidade aconteceu na sede do sindicato com a presença de 60 pessoas, 

entre associados, presidentes de outros STRs da região, representantes do Banco do Brasil, Emater, 

vereadores e do prefeito Roberto Salvador Viganó. O presidente Avelino Zoche foi reeleito e estará 

exercendo o seu quarto mandato consecutivo. A eleição aconteceu no dia 27 de fevereiro com a 

participação de 403 associados, dos quais 392 votaram na chapa única que concorreu ao pleito. 

Uma mandioca de 2,70 metros de comprimento foi 

colhida no último mês de março no sítio do presidente 

do STR de Pato Branco, Avelino Zoche. Cultivada 

há dois anos, a raiz tinha ao todo 15 quilos. Foram 

aproveitados nove quilos para o consumo. 

houve mudança na agenda de eventos do “Encontro Estadual em 

Gestão e Organização Sindical” que a Fetaep vai promover a partir 

do mês de junho. As reuniões em Umuarama passaram para os 

dias 18 e 19 de agosto e em Campo Mourão para os dias 21 e 22 

de agosto. O restante da programação está mantido. A alteração foi 

necessária porque os dias marcados anteriormente coincidem com 

a realização da assembléia de prestação de contas que a Fetaep irá 

realizar dias 19 e 20 de junho.  

A sede do STR de Altônia foi reinaugurada no último dia 5 de 

abril com a presença de várias autoridades locais, deputados, 

dirigentes de outros sindicatos da região e pessoas da 

comunidade. A Fetaep esteve representada pelo diretor Marcos 

Brambilla. O antigo prédio de 100 m2 foi substituído por uma 

construção moderna e mais ampla, com 279 m2. “As mudanças 

foram feitas para melhorar o atendimento ao público”, afirmou 

o presidente do STR de Altônia, Pedro da Matta. 

NOTAS

reinauguração ii 

Cooperativismo de crédito 

posse

Curiosidade

alteração

reinauguração i Cerca de 25 agricultores e agricultoras 

familiares participaram da oficina sobre 

cooperativismo de crédito promovida pelo 

STR de Antonina no dia 11 de abril. A 

palestra foi ministrada pelo presidente da 

Cresol de Cerro Azul, Jõao Carlos hilman. 

“Durante o evento foram discutidas a 

viabilidade e a criação de uma cooperativa 

de crédito no município. Como resultado 

principal da oficina, foi iniciada a negociação 

em torno da instalação de um PAC (Posto 

de Atendimento Cooperativo) em Antonina”, 

Inauguração contou com a presença da comunidade, lideranças e autoridades 

Negociações para a instalação de um PAC foram 
iniciadas durante a oficina

Membros da diretoria do STR de Pato Branco eleita para a gestão 2008/2012
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Str de Vera Cruz do oeste organiza turmas de alfabetização

provopar vai doar equipamentos para 
                  instalação de padaria comunitária em Moreira Sales

Desde o dia 9 de abril, o STR de Vera Cruz do Oeste está recebendo um grupo novo disposto a 

aprender a ler e escrever. São cerca de 60 pessoas com idade entre 45 e 68 anos que, até então, 

não tinham tido a oportunidade de freqüentar a escola.

Elas ficaram sabendo que o sindicato estava organizando turmas de alfabetização e não 

perderam tempo. Se inscreveram para participar do programa Paraná Alfabetizado executado 

pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) com o objetivo de erradicar o analfabetismo entre 

os paranaenses.

“Logo que tivemos conhecimento de que a Fetaep seria uma das parcerias do programa, nós 

começamos a fazer a divulgação pela rádio comunitária e a orientar os interessados a se inscrever 

no sindicato”, conta o presidente do STR de Vera Cruz do Oeste, Luiz Dani. 

Ele disse que se tivesse mais espaço físico no sindicato o número de turmas atendidas seria maior 

pois todo dia há pessoas interessadas em estudar procurando o STR.

Ano que vem, deverá ser providenciada uma sala maior, embora o pessoal já tenha demonstrado 

que gosta mesmo é de estudar no sindicato. “Já nos ofereceram outro local, mas os alunos 

preferiram ficar no sindicato”, afirma Luiz.

DIsPosIção – Os 60 alunos foram divididos em quatro grupos, com uma média de 15 pessoas 

em cada turma. As aulas são ministradas na sede do sindicato pelas professoras Assunta Selante 

e Raquel Barão, às segundas, quartas e sextas-feiras. 

Duas turmas funcionam à tarde (das 13h às 17h30) e duas à noite (das 19h30 às 22h). Materiais 

como lápis, caderno e borracha estão sendo comprados pelo STR em parceria com a Cresol.

Luiz Dani acredita que, dessa forma, o sindicato está contribuindo para levar mais cidadania 

aos associados. “No sindicato nós sentimos a dificuldade que muitos trabalhadores enfrentam 

na hora de assinar os processos de aposentadoria. Sem saber escrever o próprio o nome, eles 

têm que carimbar o dedo no documento. Diante dessa situação, a gente sente a necessidade de 

fazer algo. Já que o governo está desenvolvendo o programa Paraná Alfaberizado, pensamos em 

aproveitar a oportunidade para prestar mais um serviço à sociedade. Estamos fazendo a parte 

que nos cabe”.

Ainda de acordo com ele, o grupo tem demonstrado muita disposição nas aulas. “Os alunos estão 

se esforçando bastante. Está dando gosto de ver”, disse. 

PARcERIA –  O Programa Paraná Alfabetizado é uma ação do governo do Estado coordenada 

pela Seed. Destinado a alfabetizar jovens, adultos e idosos com 15 anos ou mais, é desenvolvido 

em conjunto com várias instituições e organizações. A Fetaep integra essa parceria desde junho 

de 2007.

O diretor da Fetaep, Aristeu Ribeiro, participou da abertura das turmas de alfabetização, no dia 9 de abril

A assessora regional Solange Santos com o 
presidente do STR de Moreira Sales, Antônio 
Lamazalle, no dia em que ele foi homenageado 
pela Câmara de Vereadores

O antigo sonho do presidente do STR de Moreira Sales, Antônio Martinez Lamazalle, de fornecer café da manhã aos cortadores de cana do 
município começa a ser realizado. O Provopar irá doar os equipamentos para a fabricação do pão. há mais de 10 anos o STR de Moreira Sales 
vinha lutando para implantar o programa “Bom dia, trabalhador”. 

Mas a principal dificuldade era cobrir os custos com o pãozinho que, se comprado nas padarias do município, sairia muito caro. Para solucionar 
a questão e viabilizar a implementação do programa, o sindicato elaborou um projeto visando a instalação de uma padaria comunitária. 

A idéia foi apresentada pela assessora regional Solange Santos à presidente do Provopar, Lúcia Arruda, no último dia 27 de março, em Curitiba. 
Ela estava acompanhada do vice-presidente da Fetaep, Mário Pléfk. 

“Quinze dias depois, recebemos o retorno do Provopar dizendo que o projeto tinha sido aprovado”, afirma Solange. “Para nós, foi a maior 
satisfação pois irá beneficiar em muito o trabalhador rural”, disse Antônio Lamazalle.

Segundo o presidente do STR de Moreira Sales, o programa “Bom dia, trabalhador” vai fornecer café da manhã para cerca de 1200 cortadores 
de cana. Os custos serão cobertos pela prefeitura que já disponibilizou uma verba no orçamento para este fim. A prefeitura também deverá doar 
o local para a construção da padaria.
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trabalhadores do paraná fundam a CtB estadual

representantes da Fetaep e da Junta de recursos
do iNSS se reúnem pela primeira vez

requião sanciona 
novo piso salarial 

regional

Nova diretoria da CTB-PR tem vários integrantes do MSTTR

Encontro foi realizado com objetivo de estreitar relacionamento 

entre as instituições

democrática, defende o fortalecimento da agricultura 

familiar, uma ampla reforma agrária e a unicidade 

sindical como modelo de sindicalismo para a categoria 

econômica e profissional”, explica. 

No evento de fundação da CTB-PR, foram aprovados o 

regimento interno e o estatuto social da central. houve 

ainda a eleição da diretoria para a gestão 2008/2009.

José Agnaldo Pereira, do Sintrafucarb (Sindicato 

dos Trabalhadores na Indústria do Fumo, Bebidas e 

Chocolates) assumiu o cargo de presidente, tendo como 

primeiro vice-presidente, Ademir Mueller. 

A Fetaep ocupou ainda os cargos de secretário de 

finanças (Jairo Corrêa de Almeida), diretor de políticas 

agrícolas e agrárias (Mário Pléfk), secretário de juventude 

A Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) já tem 

uma seção no Paraná. Ela foi fundada no dia 25 de 

abril durante um encontro realizado na sede da 

Fetaep, em Curitiba, com a presença de mais de 100 

dirigentes sindicais ligados a diversas categorias de 

trabalhadores.

“Para nós, a fundação da CTB nacional, em dezembro 

de 2007, e a criação da CTB estadual são históricas, já 

que nesses 45 anos de existência a Fetaep nunca tinha 

se filiado a nenhuma central, o que aconteceu somente 

agora com a aprovação do nosso Conselho Deliberativo”, 

afirmou o presidente da Fetaep, Ademir Mueller.

De acordo com ele, a nova central preenche uma lacuna 

que existia no meio sindical. “A CTB tem um projeto 

de nação, respeita diferentes ideologias, é classista, 

Representantes da Fetaep e da 16ª Junta de Recursos 

da Previdência Social estiveram reunidos pela primeira 

vez no dia 5 de maio, em Curitiba. O encontro contou 

ainda com a participação de representantes da 

gerência executiva do INSS de Curitiba. 

Segundo o diretor da área de Previdência da Fetaep, 

(Marcos Brambilla), secretário regional Noroeste (Carlos 

Sebastião Gonçalves), Conselho Fiscal (Mercedes 

Panassol como titular e Marli Vieira como suplente). A 

diretoria da CTB é composta ao todo por 21 membros. 

Aristeu Ribeiro, o principal objetivo da reunião 

foi atingido. “Queríamos abrir caminho para 

estabelecer uma aproximação maior entre as duas 

instituições”, afirmou.

“Além disso, nossa intenção foi debater as diferenças 

existentes entre ambas as partes quanto ao 

entendimento sobre os procedimentos que devem ser 

adotados nos processos de requisição dos benefícios 

previdenciários, obter mais esclarecimentos sobre 

a documentação necessária e dirimir as dúvidas”, 

completou o diretor. 

O então presidente da 16ª Junta, Cézar Eugênio 

Gasparin, garantiu que eles buscam todos os 

meios possíveis que possam levar ao deferimento 

dos processos antes de emitir o parecer final. “Um 

processo só tem a negativa após termos envidado 

O governador Roberto Requião sancionou, no dia 1º de maio, em 

Curitiba, a lei 15.826 que institui o novo piso salarial regional. 

São seis faixas salariais que variam de R$ 527,00 a R$ 548,00. 

Para os empregados nas atividades agropecuárias, florestais e da 

pesca o piso é de R$ 527.

todos os esforços”, assegurou. Cézar faleceu três dias 

depois da reunião por causa de problemas cardíacos. 

EncAMInhAMEnto - A Junta de Recursos é uma das 

instâncias às quais o trabalhador pode recorrer após 

ter seu pedido de acesso a algum benefício negado 

pela Previdência. Mas grande parte dos processos 

volta a ser indeferido lá. No caso dos rurais isso ocorre 

com freqüência devido à dificuldade de se comprovar 

o exercício da atividade rural. 

“Como há a possibilidade de que sejam agregados 

elementos novos aos processos enquanto eles estão 

sendo analisados na Junta, nós nos dispusemos a 

contribuir para buscar e apresentar novas provas, ao 

mesmo tempo em que a Junta se comprometeu a 

nos acionar quando houver condições para que isso 

ocorra”, afirmou Aristeu.  

Dados do Dieese mostram que os novos valores devem 

injetar R$ 43 milhões por mês na economia paranaense. O 

cálculo baseia-se nos 170 mil trabalhadores beneficiados 

diretamente pelo reajuste e em outros 210 mil que podem 

ter acordos coletivos influenciados pelo aumento.
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Várias audiências com representantes do governo federal foram 
realizadas durante o Grito

Governo anuncia r$ 13 bilhões para a agricultura familiar

outros resultados 

O governo federal vai destinar R$ 13 bilhões ao 
plano safra da agricultura familiar 2008/2009 - R$ 
1 bilhão a mais que no ano passado. Os recursos 
foram anunciados dia 14 de abril durante o Grito 
da Terra Brasil (GTB) 2008 pelo ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, após 
reunião de representantes de trabalhadores rurais 

Confira abaixo o resultado do GTB 2008 em outras 

áreas:

AgRáRIAs - Foi anunciada ainda a redução das taxas 

de juros do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF), que passaram da faixa de 3% a 6,5% para o 

mínimo de 2% e o máximo de 5%. 

O presidente Lula garantiu que os índices de 

produtividade rural serão atualizados neste ano. Já a 

meta de assentamento para 2008 foi estabelecida em 

100 mil famílias pelo Incra e 20 mil pelo PNCF.

O presidente Lula com o presidente da Contag Manoel dos Santos 
na audiência em que foram anunciados os resultados do GTB 2008

A Fetaep organizou uma caravana formada por cerca de  
350 pessoas para o GTB 2008.

com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio 
do Planalto, em Brasília.
  
A verba não atingiu os R$ 14 bilhões reivindicados pelo 
Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR), mas deixou os sindicalistas satisfeitos. “É 
um bom volume de recursos. A partir de agora, estaremos 
pleiteando que o Paraná receba, no mínimo, 10% desse 
montante”, afirmou o vice-presidente e diretor de políticas 
agrícolas da Fetaep, Mário  Pléfk.

O governo federal disponibilizará os R$ 13 bilhões para os 
agricultores familiares a partir de 1º de julho. O aumento 
no repasse de recursos através do Pronaf era uma das 
principais reivindicações do GTB 2008. 

“Também propusemos uma redução maior dos juros do 
Pronaf mas não houve avanço nessa questão. Já o rebate 
para os financiamentos de investimento continua sendo 
negociado”, explica Pléfk. 
 
O governo também informou que a renegociação das 

dívidas dos agricultores familiares estava concluída e que 
as normas seriam editada na semana seguinte à do Grito 
através de medida provisória.

Durante o GTB 2008, o governo se comprometeu a destinar  
uma suplementação de R$ 200 milhões para assistência 
técnica e extensão rural, praticamente a metade do que o 
MSTTR havia pleiteado. 

PoRtARIA 186 - O MSTTR também provocou uma reunião 
com o Ministério do Trabalho para debater a portaria 186, 
que trata do registro sindical e da atualização cadastral. 
Os manifestantes solicitaram mudanças, principalmente 
em relação aos artigos 20 a 26. 

“Foi acertado ainda que deverá ser editada uma portaria 
estabelecendo que as entidades sindicais de nível superior, 
ou seja as federações e confederações, podem representar 
os sindicatos impedidos de assinar as convenções e 
acordos coletivos de trabalho por não possuírem registro 
sindical ou estar com os dados desatualizados”, informou 
o presidente da Fetaep, Ademir Mueller.

socIAIs –  Durante o GTB 2008, o MSTTR exigiu que o 

Projeto de Lei de Conversão (PLV) 08/2008 fosse votado 

no Senado mantendo o texto integral aprovado na Câmara 

dos Deputados. Como não houve acordo com as demais 

organizações sociais do campo, o projeto foi retirado da 

pauta. Mas o presidente Lula assegurou que a bancada 

governista no Senado deverá votar a favor PLV 08/2008, 

que trata dos direitos trabalhistas e previdenciários dos 

trabalhadores rurais. 

A proposta de acesso dos assalariados rurais temporários 

ao seguro desemprego não foi concluída e continuará 

sendo discutida entre a Contag e o Ministério do Trabalho. 

Foi selado ainda um acordo para a criação de uma política 

pública de apoio aos trabalhadores assalariados atingidos 

pelo processo de mecanização. 

Já na área de habitação rural, houve um significativo 

avanço, pois foram iniciadas as negociações com o governo 

federal para a criação de um sub-programa destinado 

especificamente à população rural. A Contag apresentou 

uma proposta para a construção de 500 mil novas unidades 

nos próximos cinco anos em todo o País.

gênERo E gERAção – Serão destinados R$ 4,8 

milhões para a organização produtiva das mulheres 

trabalhadoras rurais. Já as demandas da juventude 

rural serão incorporadas ao novo termo de referência 

do Projovem trabalhador que será aprovado até o final 

do mês de junho. Também houve um compromisso por 

parte do governo de estabelecer critérios mais rigorosos 

na concessão de créditos consignados aos idosos para 

combater fraudes. 
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Str de reserva promove encontro 
sobre habitação rural

Mulheres debatem empreendedorismo rural

agricultores familiares discutem gestão em alto paraná

romaria da terra

O engenheiro civil da Associação dos Agricultores Familiares Vale do Rio 
Uruguai, Sérgio Bento, ministrou a principal palestra do evento

A empresária Lourdes Borgheloti (à esq) foi 
homenageada com flores. Ao seu lado a dentista 
Elisabete de Oliveira

O presidente do STR de Alto Paraná, Carlos Sebastião 
Gonçalves, saudando os participantes do encontro 

Trinta e uma pessoas participaram, no dia 7 de maio, do 

Encontro sobre o programa de habitação rural promovido 

pelo STR de Reserva em parceria com a Fetaep e apoio 

do Senar-PR. O evento aconteceu no salão paroquial da 

igreja do bairro de Lourdes e foi dirigido a agricultores 

familiares.

O diretor da área de habitação rural da Fetaep, Aristeu 

Ribeiro, falou sobre a atuação da Federação na área de 

habitação rural. 

Já o engenheiro civil da Associação dos Agricultores 

Familiares Vale do Rio Uruguai, Sérgio Bento, forneceu 

A experiência de vida da empresária Lourdes Borgheloti e a sua trajetória profissional chamaram a atenção das cerca de 80 participantes do 1º 

Encontro das mulheres empresárias rurais promovido pelo STR de Vera Cruz do Oeste,  no dia 9 de maio, com apoio da Fetaep e Senar-PR. 

Lourdes contou como superou problemas graves de saúde e também discorreu sobre os negócios que administra atualmente, inclusive no ramo de 

produtos orgânicos. Ela  ministrou uma palestra com o tema “Empreendedora rural”.  

O evento teve como principal objetivo ampliar e organizar a participação das mulheres na sociedade. Também foram abordadas questões ligadas 

ao sindicalismo, alimentação natural e saúde da mulher. 

O 2º Encontro das mulheres empresárias rurais já ficou agendado para maio de 2009.

A gestão da propriedade foi um dos temas debatidos no 4º Encontro dos agricultores familiares de Alto Paraná, realizado dia 2 de maio na Casa da 
Cultura. Cerca de 150 pessoas participaram do evento que teve como público-alvo agricultores familiares, técnicos, lideranças e membros de outras 
entidades representativas.

Durante o encontro houve ainda palestras sobre cooperativismo de crédito, diversificação e alternativas de renda para a agricultura familiar como 
mandioca, frutas, frango e reflorestamento. 

O vice-presidente e diretor de políticas agrícolas da Fetaep, Mário Pléfk, falou sobre a cafeicultura, uma das atividades produtivas apoiadas pelo 
Banco do Brasil através de sua estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS). Além disso, Pléfk também discorreu sobre o Pronaf.  

O encontro foi promovido pela prefeitura, Fetaep, STR de Alto Paraná, Emater, com apoio do Senar-PR. Autoridades locais como a prefeita Tereza 
Rozin Roncaglio e vereadores prestigiaram o evento. houve ainda a presença de representantes do Banco do Brasil, Cresol, e dos presidentes dos 
STRs de São João do Caiuá, Margarete Maoreira da Silva e de Nova Esperança, Paulo Luca.

A organização da 23ª Romaria da Terra, que acontecerá dia 17 de agosto em Querência do Norte e contará com apoio da Fetaep, foi um dos temas abordados durante a reunião dos 

representantes da delegacia regional 4, que reúne STRs da região Noroeste do Paraná. O evento aconteceu dia 6 de maio, em Querência do Norte, com a participação do tesoureiro da Fetaep, 

Jairo Corrêa de Almeida.

detalhes sobre as normas do convênio firmado entre a 

Fetaep e a Caixa Econômica Federal para construção de 

novas casas no meio rural. A Associação é responsável 

pela elaboração dos projetos e pelo acompanhamento 

técnico das obras.

Além disso, o assessor regional da Fetaep, Paulo de 

Macedo, ministrou uma palestra sobre cooperativismo de 

crédito. “A reunião foi muito boa. Os participantes tiveram 

a oportunidade de esclarecer várias dúvidas”, afirma o 

presidente do STR de Reserva, Domingos Bergamasco 

Neto. De acordo com ele, a demanda por habitações rurais 

é grande no município. “Mesmo que fossem construídas 

cem casas novas e reformadas outras 50 não conseguiríamos atender 

a necessidade”, afirma. 

DIRIgEntEs – Outro encontro sobre habitação rural foi realizado em 

Curitiba, no dia 11 de abril, também com a participação do engenheiro 

civil Sérgio Bento. Na oportunidade, ele ministrou palestra para dirigentes 

sindicais da delegacia regional 10, que engloba STRs dos municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba. 


