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Representantes do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) comemoraram uma grande 
conquista no dia 28 de maio: a Câmara dos Deputados aprovou, em última votação, o Projeto de Lei de Conversão 
(PLV) 8/2008. 

O projeto é originário da Medida Provisória 410, que facilita o acesso dos assalariados rurais à Previdência Social. Também 
incorpora todo o conteúdo do PL 6.852/2006 que trata da melhoria das regras também para os segurados especiais.

O PLV 8/2008 cria ainda mecanismos mais simplificado para a contratação do trabalhador rural por períodos de curta duração. 

Desde que a matéria começou a tramitar, a Contag organizou mobilizações para sensibilizar os parlamentares da Câmara e do 
Senado. Caravanas de todo o País, inclusive do Paraná, acompanharam de perto todas as votações. Agora, a expectativa é de 
que o presidente Lula sancione o projeto para que ele se torne efetivamente uma lei.

 Continua na página 5.

Aprovação do PLV 8/2008  
              é comemorada pelos 
trabalhadores rurais

Fetaep realiza assembléia geral

Governo anuncia novas regras 
para o empréstimo consignado

Fetaep e Emater 
renovam convênio até 2011

Cursos sobre relações do 
trabalho serão permanentes

A luta pelos direitos previdenciários é constante entre os trabalhadores rurais. Na foto, a mobilização realizada em abril de 

2007, em Curitiba

Será realizada, nos dias 19 e 20 de junho, em Curitiba, a assembléia geral da Fetaep destinada a aprovar a prestação de contas 

do exercício de 2007 e o relatório das principais atividades executadas pela Federação no ano passado.

Estarão ainda em debate temas como as eleições municipais e os congressos nacional e estadual de trabalhadores rurais. O 

deputado federal Assis Miguel do Couto e representantes da Seab também foram convidados a participar da reunião.

Começaram a vigorar, no dia 3 de junho, as novas 

regras para os empréstimos consignados concedidos 

aos aposentados e pensionistas do INSS. As 

medidas visam combater fraudes e endividamento 

dos beneficiários. 

O convênio entre a Fetaep e o instituto Emater foi 

renovado até 2011. A assinatura do documento 

aconteceu durante o Seminário Estadual sobre Ater, 

realizado no mês de maio. Onze técnicos da Emater 

atuam como assessores no movimento sindical.

A Fetaep vai promover cursos permanentes sobre as 

relações do trabalho no mundo rural. O objetivo é 

qualificar a ação sindical nas negociações salariais. 

O primeiro evento aconteceu entre os dias 27 e 29 

de maio. 
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Representantes do Movimento Sindical dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) 

entregaram, no dia 6 de junho, um documento com 

propostas para regulamentar a expansão do setor 

sucroalcooleiro. 

curItIba . Junho 2008



jornal da FETAEP curItIba . Junho 2008

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 á2

AGENDAde compromissos

expediente
INFORMATIVO DA FEDERAçãO DOS TRAbALhADORES NA AgRICuLTuRA DO ESTADO DO PARANá

Av. Silva Jardim, 775 – Rebouças – Curitiba (PR) – Fone: (41) 3322-8711

Presidente: Ademir Mueller; Vice-presidente: Mário Pléfk; Secretário: Aristeu Ribeiro; Tesoureiro: Jairo Corrêa 
de Almeida; Coordenadora de mulheres: Mercedes Panassol; Coordenador de jovens: Marcos brambilla. 

Jornalista responsável: Lucia Massae Suzukawa MTb/PR 2733 - e-mail: imprensa@fetaep.org.br 

Projeto gráfico e diagramação: João Carlos gomes braga - Literal Link Comunicação Integrada

Impressão: Posigraf

Tiragem: 5 mil exemplares

Apoio: Senar-PR

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
O MSTTR está comemorando com muita alegria uma importante conquista: a 
aprovação do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 8/2008 pela Câmara dos 
Deputados no dia 28 de maio. 

Foi a última votação, após a matéria ter sido apreciada anteriormente pela própria 
Câmara e depois pelo Senado. O projeto é fruto da Medida Provisória 410 e o texto 
foi aprovado integralmente, como defendia o MSTTR. 

Para nós, isso representou um marco histórico. Dirigentes sindicais de todo o 
País participaram das mobilizações organizadas pela Contag com o objetivo 
de convencer os parlamentares sobre a relevância do tema. O Paraná também 
enviou vários grupos a brasília para acompanhar as diversas votações a que 
matéria foi submetida.

A luta foi intensa, mas valeu a pena pois a nova lei - que agora falta apenas 
ser sancionada pelo presidente Lula - vai ampliar o mecanismo de inclusão dos 
trabalhadores rurais no Regime geral da Previdência. Também absorve o conteúdo 
do PL 6.852 que institui novas regras de acesso dos segurados especiais. Vai ainda 
simplificar a contratação dos assalariados rurais em períodos de curta duração 
com a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários.

Antes, existia um vácuo na legislação e o assalariado rural ficava desprotegido 
quando prestava serviço num período de até 15 dias, por exemplo. Agora não. 
Com a nova lei, ele passa a ter direito a benefícios como as férias e 13º salário 
proporcionais trabalhando apenas um dia, sendo que o pagamento deverá feito 
mediante recibo fornecido pelo empregador que depois servirá como comprovante 
de exercício da atividade rural.

Queremos ressaltar, além do empenho dos 
sindicalistas, o trabalho do deputado paranaense 
Assis do Couto como relator do PLV 8. Ele 
demonstrou comprometimento com a nossa 
classe. Sua atuação firme contribuiu para que o 
texto do projeto fosse aprovado na íntegra, acatando 

as reivindicações da categoria e evitando que 
emendas pouco favoráveis aos trabalhadores 
rurais fossem acrescentadas ao projeto.  

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep
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Encontro da Comissão Estadual da Terceira Idade – Curitiba

Entrega de certificados do Consórcio da Juventude e seminário 
sobre formação sindical - Antonina

Reunião extraordinária Conselho Estadual do Trabalho – Curitiba

Reunião da Câmara Técnica da Madeira - Curitiba

Oficina sobre uso sustentável do bambu como geração de renda 
– Foz do Iguaçu
Encontro sobre desenvolvimento regional – S.A da Platina, 
Arapongas, borrazópolis e Nova Esperança
Encontro sobre meio ambiente – Mandaguaçu
Lançamento da campanha “Ceasa limpa” - Curitiba
Encontro municipal de jovens trabalhadores rurais – S. Jorge do Oeste
Reunião Seab c/ secretário bianchini p/ avaliação das políticas 
públicas para a agricultura familiar – Curitiba

Enc. Regional sobre organização sindical – Pato branco

Audiência pública sobre segurança no trabalho – Curitiba

Encontro sobre desenvolvimento regional – Campo Mourão, 
guarapuava e Curitiba
Reunião Conselho de Saúde - Curitiba

Palestra sobre habitação rural – Londrina, Faxinal e umuarama
Reunião para formar comissão de organização dos congressos 
brasileiro e latino-americano de agroecologia  - Curitiba
Encontro de formação sobre o Crédito Fundiário – Curitiba

Enc. regional sobre organização sindical – Corbélia

3º Enc. intemunicipal de mulheres trabalhadoras rurais – Cidade gaúcha
Encontro regional sobre Previdência Social - Londrina

Reunião do Conselho Fiscal da Contag – brasília
Encontro nacional de políticas para a 3ª idade – brasília
Palestra sobre Programa Nacional de Crédito Fundiário – Campo Mourão
Reunião da diretoria geral da Fetaep - Curitiba

Assembléia geral Fetaep - Curitiba

2º Congresso estadual e assembléia ordinária unicafes - Curitiba
Reunião da diretoria geral da CTb – São Paulo
2º Módulo do curso sobre relações do trabalho – Curitiba

Encontro regional sobre Previdência Social - Cascavel

Plenária regional Sul da Contag sobre reforma agrária e meio ambiente

Comemoração dos 40 anos da Fetaesc – Santa Catarina
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Contag lança revista da 
MarCha das Margaridas no Paraná

Encontro reúne 
80 mulheres e jovens em antonina

A coordenadora nacional de mulheres trabalhadoras 
rurais da Contag, Carmem Foro, fez o lançamento no 
Paraná da revista da 3ª Marcha das Margaridas. Foi 
durante a abertura do Encontro Estadual das Mulheres 
Trabalhadoras Rurais promovido pela Fetaep, entre os 
dias 19 e 20 de maio, em Curitiba. 

A revista mostra como foi a Marcha desde o processo 
de construção até o final da mobilização. “Isso aqui é a 
nossa história. Tem a força de todas nós aqui”, afirmou 
Carmem. “A Marcha é a maior mobilização de mulheres 
trabalhadoras rurais do mundo”, ressaltou ainda. A 3ª 
Marcha das Margaridas aconteceu em agosto de 2007 
com a participação de cerca de 30 mil mulheres. No 
evento também houve a presença de representantes da 
América Latina e de outros países.

Lançamento da revista foi feito pela 
coordenadora de mulheres da Contag, 
Carmem Foro

Evento reuniu mais de 80 pessoas e tratou 
de vários temas
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Qualificando e 
promovendo a 

família rural

O trabalho de mobilização realizado pelo O presidente da FAEP/SENAR-PR, Ágide 
Sindicato Rural de Campo Mourão, outros Meneguette, falou da importância em se manter 
sindicatos rurais da região, instrutores e um programa de aprendizagem para jovens 
participantes do Programa Jovem Agricultor rurais. "Queremos dar condições de melhorar o 
Aprendiz (JAA) levou mais de 1.200 jovens de 35 conhecimento dos filhos de agricultores que 
municípios a Campo Mourão, no dia 7 de junho, pretendem continuar trabalhando no meio rural". 
em um encontro regional apoiado pelo SENAR- Sobre o evento, Meneguette destacou o objetivo 
PR e FAEP. Dos presentes, cerca de 80% de provocar a participação política da nova 
participam ou já participaram de turmas do JAA. geração. "Reuniões como essa são importantes 

para elevar o nível de consciência de nossos 
A programação incluiu palestras com a senadora jovens e prepará-los para assumirem a liderança 
Kátia Abreu, do Tocantins, e com o assessor da de suas comunidades, de seu estado e do país, 
diretoria da FAEP, Antonio Leonel Poloni. no futuro".

O bom café do Paraná

Seja um empreendedor rural

Para se produzir café de qualidade, é preciso que 
se estabeleça um compromisso do setor 
produtivo com a melhoria constante. O SENAR-
PR oferece uma linha de cursos na área de 
cafeicultura que muito têm contribuído nesse 
sentido. O ano de 2007 registrou aumento 
significativo na demanda de cursos nessa área, 
tendência que se mantém este ano, com 46 
cursos realizados entre os meses de janeiro e 
maio, contra 42 cursos realizados no mesmo 
período de 2007.

O Programa Empreendedor Rural, parceria entre propriedade, a partir do aprimoramento das 
SENAR-PR, Sebrae, Fetaep e FAEP, continua técnicas de produção e melhoria na utilização 
mobilizando turmas para este ano. Agricultores dos recursos disponíveis, que pode se traduzir 
familiares e trabalhadores rurais interessados em um projeto de vida para o agricultor", 
em ampliar sua visão sobre a atividade em que observou  É lc io  Chagas ,  geren te  do  
atuam devem procurar o sindicato rural de seu Departamento de Aprendizagem Rural do 
município para se inscrever. "O Programa se SENAR-PR. 
desenvolve com a proposta de um projeto para a 

Jovens rurais se reúnem em Campo Mourão

CURSOS:

   café adensado

   colheita manual

   colheita mecanizada

   podas e desbrotas

   pragas e doenças

   processamento e secagem

102 cursos

1.530 participantes

Público atendido

+ 20%
é a expectativa de 

crescimento do público de 
trabalhadores e produtores  
nos cursos de cafeicultura 

para 2008

Mas como há pontos da pauta de 107 itens que ainda não foram contemplados, a Contag vai promover 
a Jornada da Marcha, de 11 a 15 de agosto, em brasília, para cobrar do governo federal o cumprimento 
das negociações iniciadas durante a mobilização. “A nossa luta é permanente”, disse Carmem.

Ela também orientou as 45 participantes do Encontro Estadual de Mulheres da Fetaep sobre a Plenária 
Nacional de Mulheres, que acontece em novembro, e sobre o Congresso Nacional de Trabalhadores 
Rurais da Contag que será realizado em março de 2009. Carmem discorreu ainda sobre os resultados 
do grito da Terra brasil 2008, ocorrido no mês de maio.

CAMPAnhA – A campanha estadual de sindicalização de mulheres foi outro tema abordado no evento. 
De acordo com a coordenadora de mulheres da Fetaep, Mercedes Panassol, os sindicatos estão sendo 
incentivados a aumentar o número de associadas através de alternativas simples. “há sindicatos, 
por exemplo, que estão conseguindo bons resultados isentando as trabalhadoras da taxa de inscrição 
quando o marido já é sócio”, afirma.

As coordenadoras regionais de mulheres também ficaram com a incumbência de promover um 
intercâmbio de experiências sobre trabalhos em artesanato e outros produtos transformados nas 
propriedades. “Assim, elas vão poder apresentar às associadas diferentes formas de agregar valor 
aos produtos e aumentar a renda da família sem perder a qualidade de seguradas especiais”, 
completa Mercedes. 

O Encontro de mulheres e jovens promovido no dia 9 
de maio pelo STR de Antonina, com apoio do Senar-
PR, contou com a participação de 81 pessoas. Também 
estiveram presentes a coordenadora estadual de 
mulheres da Fetaep, Mercedes Panassol, o secretário 
geral Aristeu Ribeiro e os assessores Ana Paula Conter 
Lara e Paulo de Macedo. 

No evento foram tratados temas ligados à Previdência 
Social; participação política dos(as) trabalhadores(as) 
rurais; importância do movimento sindical e da 
sindicalização de trabalhadoras e jovens rurais; nota do 
produtor rural; meio ambiente; Pronaf Jovem e Pronaf 
Mulher e Consórcio da Juventude Rural. 
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Representantes da secretaria de Assalariados (as) Rurais da Contag e de várias Fetags se reuniram no dia 

30 de maio, em brasília, para finalizar uma proposta que regulamente a expansão do setor sucroalcooleiro. 

A Fetaep foi representada pelo diretor Jairo Corrêa de Almeida. O documento, entregue no dia 6 de junho 

ao governo federal, traz uma série de exigências como: a construção de políticas públicas que assegurem 

a elevação da escolaridade; a qualificação e reinserção profissional dos trabalhadores desempregados 

devido à mecanização; o zoneamento agroecológico para a produção de cana-de-açúcar; a definição de 

prazos para que o setor obtenha a certificação social e ambiental, entre outros. 

A partir do mês de julho, representantes da Cresol, unicafes, 

Infocos e da Fetaep vão participar das reuniões realizadas nas 

regionais sindicais vinculadas à Federação. A idéia é estreitar 

ainda mais a parceria entre as instituições visando a implantação 

de cooperativas de crédito da agricultura familiar. A expectativa 

é de que até 2010 sejam criadas 36 novas unidades no Paraná 

atingindo todos as regiões do Estado. Também devem ser 

implantados 58 Postos de Atendimento Cooperativo (PACs). 

“Estaremos chamando os presidentes dos sindicatos que atuam 

nos municípios onde funcionarão essas cooperativas e PACs 

para participarem das reuniões pois caberá aos STRs liderar 

todo o processo de criação dessas unidades”, diz o diretor de 

políticas agrícolas da Fetaep, Mário Pléfk.

NOTAS

assalariados

Posse

dia do agricultor 

Errata

audiência pública 

Cooperativismo de crédito 

A participação da Cresol, unicafes e Infocos nas reuniões das regionais foi 
decidida no encontro ocorrido dia 20 de maio, na sede da Fetaep

Sindicalistas apresentaram propostas ao governo para regulamentar a expansão do setor sucroalcooleiro

Novo mandado vai até abril de 2013

A diretoria do STR de bocaiúva do Sul que 

venceu a eleição realizada nos dias 5 e 6 

de março tomou posse dia 25 de abril, na 

sede social do sindicato. O novo mandato 

vai de 28 de abril de 2008 a 28 abril 

de 2013 com João Américo bernardi no 

cargo de presidente do STR. Os assessores 

jurídicos da Fetaep Antônio Miozzo e João 

batista de Toledo participaram da posse. 

A Associação brasileira de horticultura e o departamento de Agronomia da universidade Estadual de 

Maringá promovem, no dia 30 de julho, o Encontro de produtores de hortaliças das regiões Norte e 

Noroeste do Paraná. O evento será realizado em homenagem ao Dia do Agricultor e faz parte do 48º 

Congresso brasileiro de Olericultura, que acontece de 27 de julho a 1º de agosto, em Maringá. Mais 

informações no site www.abhhorticultura.com.br .

Os resultados grito da Terra brasil 2008 foram anunciados dia 14 de maio e não 14 de abril como foi 

publicado na edição passada do Jornal da Fetaep.

Questões ligadas aos assalariados que atuam nas usinas de álcool  

foram tema da audiência pública promovida pela Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego no Paraná, no dia 9 de junho. 

A saúde, a segurança dos trabalhadores e as greves estiveram 

entre os itens em debate. Participaram representantes de diversas 

instituições, entre elas, a Fetaep. O evento resultou na criação 

de uma Câmara técnica de regulação do setor sucroalcooleiro, 

que discutirá propostas para combater problemas trabalhistas 

e medidas que regulamentem o crescimento do setor. A Fetaep 

também vai fazer parte da Câmara que deverá se reunir uma vez 

por mês regularmente. 
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MsTTr comemora aprovação do PLV 8/2008

dirigentes sindicais 
e representantes 

do inss discutem 
questões 

previdenciárias

A aprovação do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 8/2008 pela Câmara dos Deputados, no 

último dia 28 de maio, representou um momento histórico para o MSTTR. Fruto da Medida 

Provisória 410, o PLV 8/08 cria mecanismo simplificado para a contratação de trabalhador rural 

por períodos de curta duração. Também prorroga até 2010 o prazo para os assalariados rurais 

requererem aposentadoria por idade mediante a comprovação da atividade rural. 

Além disso, inclui todo o conteúdo do PL 6.852/2006 que trata da melhoria das regras de acesso 

dos segurados especiais à Previdência. É um projeto de iniciativa popular apresentado pelo 

MSTTR juntamente com cerca de 1,2 milhão de assinaturas coletadas pela Contag, Federações de 

Trabalhadores na Agricultura (Fetags) e Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs) de todo o País. 

A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, atribuiu a conquista aos milhares 

de trabalhadores que vêm se mobilizando há anos na luta por mudanças na Previdência Rural. 

“Desde 2002 os trabalhadores e a Contag vêm buscando moralizar esse processo por meio 

de alterações nos projetos de lei e medidas provisórias e, agora, o esforço de todos nós foi 

recompensado com essa aprovação”, completa.

“Queremos agradecer e parabenizar todas as Fetags e STRs que se empenharam no processo de 

mobilização para que alcançássemos tal êxito”, diz a direção da Contag em  ofício encaminhado 

à Fetaep.

“Para nós foi muito importante organizar grupos de dirigentes paranaenses para acompanhar e 

pressionar os parlamentares a aprovar integralmente o PLV 8, cuja matéria tramitou como tema de 

outras medidas provisórias que foram seguidamente revogadas seja na Câmara ou no Senado. A luta 

foi intensa mas valeu a pena pois irá beneficiar imensamente a nossa categoria”, afirma o presidente 

da Fetaep, Ademir Mueller. 

Agora, os sindicalistas aguardam a sansão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o 

projeto seja transformado em lei.

A última votação do projeto aconteceu no plenário da Câmara 
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Primeiro encontro regional sobre Previdência aconteceu em 
Curitiba, no dia 30 de maio

A Fetaep está promovendo, desde o dia 30 de maio, uma série 

de encontros regionais sobre Previdência Social. O primeiro 

aconteceu em Curitiba com a participação de cerca de 20 

dirigentes dos STRs das regiões de Ponta grossa, guarapuava 

e Metropolitana de Curitiba. Os demais encontros estão 

programados para o dia 13 de junho, em Londrina,  27 de 

junho, em Cascavel, e 03 de julho em Maringá.

Em Curitiba, o encontro contou com a participação dos 

gerentes executivos do INSS de Ponta grossa, Adriana 

Lopes, e da capital, Fabrício Monteiro Kleinibing. “Também 

estiveram presentes membros das equipes de perícia, 

concessão de benefícios e análise dos processos”, afirma o 

diretor da área de Previdência da Fetaep, Aristeu Ribeiro.

houve ainda a participação do assessor jurídico da Fetaep, 

Antônio Miozzo, e do assessor Milton Preseziniuk. Os debates 

tiveram como foco dez pontos apontados pelos dirigentes 

sindicais como os mais críticos, entre eles, a dificuldade 

em comprovar a atividade rural, a péssima qualidade de 

atendimento nos postos do INSS, a demora na concessão do 

salário maternidade e o alto índice de processos indeferidos. 

REsultADos – Para o diretor da Fetaep, o encontro 

gerou grandes avanços. “Sobre a documentação, ficou 

acertado que o INSS deve aceitar papéis simples, como 

o comprovante de pagamento da contribuição sindical, 

por exemplo, como início de prova material. A lei diz que 

é possível dar entrada no processo dessa forma, mas há 

funcionários da Previdência exigindo a prova plena, como 

escritura da propriedade, comprovante de pagamento 

do ITR (Imposto Territorial Rural), entre outros”, explica 

Aristeu.

Além disso, houve um entendimento no sentido de que 

os demais membros do grupo familiar não devem ser 

desqualificados da condição de trabalhador rural caso 

um deles atue em serviços de outra natureza. Ficou ainda 

acordado que o beneficiário poderá levar o seu médico para 

acompanhar os exames da perícia. 

Os dirigentes sindicais também foram orientados a denunciar 

os casos de demora na concessão do salário maternidade e 

os funcionários do INSS que agirem de forma desrespeitosa, 

tendenciosa ou humilharem os trabalhadores. 
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MsTTr se prepara para a 2ª Conferência nacional da 3ª idade

novas regras do crédito consignado entram em vigor

grupo provisório toma posse no Conselho Estadual de saúde

Representantes da Comissão Estadual da 3ª idade estiveram 

reunidos na Fetaep, nos dias 2 e 3 de junho

Aristeu Ribeiro e Mercedes Panassol participaram da 

posse no Conselho Estadual de Saúde, no dia 29 de maio, 

representando a Fetaep

O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) já está se preparando para a 2ª Conferência 
Nacional da 3ª idade que acontece de 28 a 30 de outubro, em brasília. Entre os dias 17 e 19 de junho, a Contag promove 
o Encontro Nacional da 3ª idade para levantar as propostas que serão defendidas pelos representantes dos trabalhadores 
rurais e eleger os delegados que irão participar da conferência.

O Paraná será representado no encontro da Contag pela diretora da Fetaep, Mercedes Panassol, e por mais três membros 
da Comissão Estadual da 3ª idade: Silvino ghisleri (STR de São Miguel do Iguaçu), Sérgio Malaquias de Souza (STR 
Peabiru) e Soeli Terezinha Piovezan Vidal (STR Lapa).

Os nomes foram definidos no encontro da Comissão realizado entre os dias 2 e 3 de junho, em Curitiba. No evento, os 
participantes levantaram questões que vão ser apresentadas pelo Paraná no Encontro Nacional da Contag. Também houve 
um debate com o membro do Conselho Estadual dos Idosos, José Araújo. 

“Nós constatamos que há muitos artigos do Estatuto do Idoso que ainda não estão sendo cumpridos, como a gratuidade 
do transporte interestadual para os maiores de 65 anos. Os idosos também não estão tendo prioridade no atendimento 
fornecido pelo sistema público de saúde nem acesso aos remédios nos postos”, afirma Mercedes Panassol.

Ainda segundo ela, o Paraná também vai defender no Encontro da Contag a redução dos juros para os empréstimos 
consignados concedidos aos idosos. 

Entraram em vigor, no dia 3 de junho, as novas regras do crédito consignado para aposentados 
e pensionistas do INSS. O objetivo é combater fraudes, evitar endividamento excessivo e 
disciplinar a utilização do cartão de crédito. 

As instituições financeiras que não cumprirem as normas estão sujeitas a punições mais 
duras e podem até perder o direito de oferecer crédito aos beneficiários do INSS. 

boa parte das mudanças anunciadas pelo governo federal atendem às reivindicações feitas 
pelo MSTTR no grito da Terra brasil 2008, no último mês de maio. 

PrinciPAis ALterAções : 

sAque em dinheiro – fica expressamente proibido o saque em dinheiro com o cartão de 
crédito consignado.

Limite de crédito – o limite de crédito no cartão será de até duas vezes o valor do 
benefício mensal, e não mais de três vezes.

Foi realizada, no dia 29 de maio, em Curitiba, a posse dos 
membros que compõem o Conselho Estadual de Saúde do 
Paraná. O grupo foi instituído, em caráter provisório, através do 
decreto 2635, assinado pelo governador Roberto Requião no dia 
8 de maio. A Fetaep está sendo representada no Conselho pela 
coordenadora estadual de mulheres, Mercedes Panassol, como 
titular, e pelo secretário Aristeu Ribeiro como seu suplente. 

“Os membros do Conselho deverão organizar uma nova 
eleição em, no máximo, 60 dias para eleger o grupo que 

cArênciA – os bancos foram proibidos de oferecer financiamento pelo plano de crédito 
consignado com prazo de carência. 

crédito em contA – o valor do financiamento liberado pelo banco tem que ser creditado 
na conta do aposentado. 

descredenciAmento – o banco que não iniciar operações, dentro de três meses a partir 
do credenciamento, com o cartão de crédito, perde a autorização. 

Juros – a taxa para operações com crédito pessoal permanece em 2,5% ao mês e a taxa 
para empréstimos pelo cartão de crédito em 3,5%. 

mArgem consignáVeL – permanece em 20% para o empréstimo consignado e em 10% 
para o cartão de crédito. 
 

assumirá definitivamente o Conselho até a 9ª Conferência 
Estadual de Saúde que vai acontecer em 2009”, informou 
Aristeu Ribeiro. 

Normalmente a eleição dos membros do Conselho é realizada a 
cada dois anos nas conferências estaduais. O processo eleitoral 
ocorrido na 8ª Conferência, em outubro de 2007, foi cancelado. 
um novo pleito promovido em fevereiro foi anulado por uma liminar 
da Justiça, o que motivou a publicação do decreto estabelecendo o 
conselho provisório.

A íntegra da Instrução Normativa 28, que trata das novas regras do crédito consignado, estão 
disponíveis no site da Fetaep (www.fetaep.org.br) na seção Políticas de ação/ 3ª idade.
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Último encontro sobre desenvolvimento regional aconteceu no 

dia 12 de junho, em Curitiba

Fetaep e Emater renovam convênio até 2011

Encontros regionais 
discutem política agrícola

refinanciamento da dívida rural atinge 
mais de 110 mil contratos no Paraná

O convênio entre a Fetaep e a Emater foi renovado até 2011. A assinatura do documento 
aconteceu no dia 20 de maio, na abertura do Seminário Estadual de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, em Curitiba. 

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller, assinando a renovação do convênio ao lado do secretário 
estadual da agricultura, Valter bianchini
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foram eleitos os 19 delegados que vão participar do Encontro Nacional de Ater, no mês 
de junho, em brasília, e elaborado um documento com as expectativas das organizações 
em relação ao futuro da Ater no Paraná.

“Nós defendemos a assistência técnica pública, gratuita e destinada exclusivamente 
para a agricultura familiar”, afirma o presidente da Fetaep, Ademir Mueller. 

Ele também ressaltou a importância da parceria com a Emater. “Os nossos dirigentes 
precisam desse assessoramento em todas as políticas de ação executadas pelo 
movimento sindical”. 

“gostaríamos ainda de parabenizar a Emater pela comemoração dos seus 52 anos. 
Não dá para contar a história do Paraná sem contar a história da Emater. Temos 
que reconhecer os relevantes serviços prestados pelo instituto, contribuindo para 
o desenvolvimento do Estado e para a melhoria da qualidade de vida e renda dos 
agricultores”, acrescentou Mueller.

téCniCos – Atualmente 11 profissionais estão cedidos pela Emater à Fetaep. Eles 
exercem a função de assessores regionais nas dez delegacias sindicais vinculadas à 
Federação. O técnico agropecuário Adair Leonardo Suzin e o engenheiro agrônomo 
Marcos Luis Maciel Souza assumiram recentemente o cargo nas regiões de Ivaiporã e 
guarapuava, respectivamente. Já o engenheiro agrônomo Flávio D’ângelo atua como 
assessor estadual lotado na Fetaep desde o início do ano.

As mudanças no Pronaf, o plano 

safra 2008/2009, o desenvolvimento 

territorial e o Canal Facilitador de 

Crédito (CFC) foram alguns dos 

temas abordados nos encontros 

sobre desenvolvimento regional que 

a Fetaep promoveu de 27 de maio a 

12 de junho. 

O diretor de políticas agrícolas da 

Fetaep, Mário Pléfk, e o assessor 

Flávio D’Ângelo organizaram eventos 

polarizados em dez municípios com 

uma participação média de 60 pessoas. 

O público-alvo foram os presidentes e 

demais diretores dos STRs.

um total de 110.482 contratos devem ser contemplados no Paraná pela Medida Provisória 
(MP) 432, que reestrutura as dívidas rurais em todo o País.  Isso corresponde a um volume 
de R$ 7 bilhões – valor que representa cerca de 8% da dívida rural do País, avaliada em 
R$ 87 bilhões. Conforme a MP, anunciada pelo presidente Lula no dia 27 de maio, serão 
renegociadas todas as dívidas do meio rural de 1980 para cá.

No Paraná, a MP irá beneficiar principalmente o agricultor familiar assentado pela reforma 
agrária que hoje está em fase de transição para o grupo C do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), cujo faturamento anual na propriedade 
varia de R$ 4 mil a R$ 18 mil.

As dívidas de custeio e investimentos junto ao Pronaf também serão incluídas nessa 
reestruturação. Em 13 anos de financiamento pelo Pronaf no Paraná, as dívidas dos 
agricultores familiares não chegam a 2% do total contratado. “Mas os que estão inadimplentes 
não estão conseguindo acessar novos créditos”, disse o secretário estadual da Agricultura, 
Valter bianchini.

Além dos agricultores inadimplentes, os que pagam os financiamentos do Pronaf em dia 
também poderão reestruturar os débitos que estão para vencer. Serão renegociadas ainda as 
dívidas do Crédito Fundiário, do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. 

Os agricultores têm até o dia 30 de setembro para fazer a adesão junto aos agentes 
financeiros e até o final do ano para formalizar e assinar a reestruturação. 

Fonte: Seab

“Nosso objetivo foi atingir o maior número possível de pessoas dentro das diretorias dos sindicatos 

com as informações sobre a política agrícola”, afirma Pléfk. “Também alertamos os dirigentes sobre 

o nosso compromisso em relação às novas demandas que vêm surgindo no campo. Desta forma, 

os sindicatos devem estar preparados para oferecer novos serviços aos trabalhadores rurais e a 

aproveitar melhor as políticas públicas que nós ajudamos a conquistar visando o desenvolvimento 

da agricultura familiar, mas sempre discutindo com a comunidade para levantar seus anseios e 

necessidades”, completa Pléfk. A íntegra da MP 432 está disponível no site da Fetaep (www.fetaep.org.br) na seção 
Políticas de ação/Agrícola/Legislação.
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Fetaep vai investir em cursos permanentes 
sobre relações de trabalho no mundo rural 

No primeiro módulo, o sociológo Antenor de Lima tratou 
sobre cidadania

Trabalhadores aceitaram proposta da empresa após oito dias em greve

No curso, os técnicos degustaram pratos à base 
de café elaborados por agricultoras familiares de 
Carlópolis que estão obtendo renda fornecendo 
café colonial em eventos.

Cursos sobre relações de trabalho no mundo rural vão ser 

promovidos permanentemente pela Fetaep. O objetivo é 

preparar os dirigentes sindicais para uma ação mais qualificada 

nas negociações coletivas. 

De acordo com o presidente da Federação, Ademir Mueller, 

deverão ser promovidos até quatro cursos por ano nos próximos 

cinco anos. “Esse curso é um sonho nosso. Iniciamos aqui uma 

etapa daquilo que a gente vinha pensando em realizar. Não 

pretendemos mais parar . Queremos que esse curso se torne 

uma escola permanente da Fetaep”, disse ele na abertura do 

primeiro evento sobre o tema realizado entre os dias 27 e 29 

de maio na sede da Federação, em Curitiba.

O curso contou com a presença de 45 pessoas, entre delegados, 

dirigentes sindicais e assessores regionais. Eles participaram do 

Os trabalhadores rurais que prestam serviço para a Cooperativa Agroindustrial Nova Produtiva, localizada em Astorga, 

Norte do Estado, aceitaram a proposta feita pela empresa após uma greve que durou oito dias: piso salarial de R$ 

500,00 com preço de R$ 3,54 por tonelada de cana, cortando uma média de 4,7 toneladas por dia. 

A decisão foi tomada em assembléia extraordinária realizada no dia 30 de maio com a presença de 910 cortadores 

de cana e representantes dos STRs de Astorga, Santa Fé, Munhoz de Mello, guaraci, Iguraçu e Jaguapitã. Eles 

voltaram às atividades normais no dia 2 de junho.  

Para o presidente do STR de Astorga, Claudinei de Carli, o ideal seria ter fechado um acordo com o piso de 

R$ 527,00, como a categoria estava reivindicando no início da greve, deflagrada dia 23 de maio. “Mas os 

trabalhadores optaram por aceitar a proposta da cooperativa e nós temos que respeitar a decisão. Mesmo assim, 

os cortadores de cana vão obter uma remuneração com valor acima da média do piso, já que eles trabalham por 

produtividade”, afirmou.

A Fetaep quer estimular a organização de jovens e mulheres nos assentamentos 

criados no Paraná através do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). 

Para tanto, promoveu uma troca de experiências durante a capacitação 

realizada entre os dias 11 e 13 de junho, com a participação de cerca de 25  

novos técnicos indicados pelos STRs filiados à Fetaep para atuar no PNCF. 

Foram apresentados projetos bem-sucedidos envolvendo, por exemplo, 

um grupo de agricultoras familiares de Carlópolis. Representantes 

dos STRs de Catanduvas, Astorga e Carlópolis também expuseram as 

experiências de diversificação e de geração de renda desenvolvidas nos 

assentamentos locais.  

primeiro módulo que tratou sobre temas ligados à cidadania, 

abordados pelo sociólogo Antenor de Lima.

“Essa primeira etapa foi excelente. Abriu minhas idéias para 

muitas coisas que eu desconhecia e me motivou a brigar mais 

pela categoria”, afirmou José Altamir de Souza, presidente do 

STR de guarapuava.

 O segundo módulo será realizado entre os dias 23 a 25 de junho 

com o tema “Negociação coletiva” e participação de técnicos do 

Dieese. Já o terceiro e último módulo tratará sobre legislação, 

ente os dias 23 e 25 de julho. Ao todo serão 72 horas/aula.

iMPACto - Em entrevista ao Jornal da Contag, o diretor técnico 

do Dieese, Clemente ganz Lúcio, afirma que as convenções 

coletivas de trabalho causam grande impacto na vida dos 

trabalhadores rurais. “Elas regulam as relações de trabalho a 

partir da ação das entidades sindicais. O trabalhador, a partir 

da sua entidade de classe, conquista novos direitos e melhores 

condições de trabalho”.

Trabalhadores da cana entram em acordo no norte do Estado

Técnicos do Crédito Fundiário são incentivados a 
a trabalhar com jovens e mulheres 

“São casos de projetos bem estruturados que contam com uma boa 

articulação entre os diversos parceiros envolvidos no PNCF e que 

estão gerando bons resultados. Assim, queremos estimulá-los a 

elaborar propostas como essas - que contribuam para a organização 

das famílias e para a agregação de renda - com foco principalmente 

nas mulheres e jovens, que são o público-alvo do Crédito Fundiário”, 

esclarece a assessora da Fetaep, Ana Paula Conter Lara. 

Os novos técnicos também foram orientados sobre as regras gerais 

do PNCF, fluxo operacional, elaboração dos projetos, importância do 

quadro natural, questões ambientais, entre outros itens.


