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Foi aprovada, por unanimidade, a prestação de contas da Fetaep referente ao exercício de 2007. A matéria foi submetida 
à apreciação na assembléia geral promovida pela Federação nos dias 19 e 20 de junho com a participação de cerca de 
100 dirigentes sindicais. 

Antes de ser votada, a prestação também recebeu parecer favorável do Conselho Fiscal. Foi ainda aprovado o relatório de 
atividades da Fetaep do ano passado. 

Na assembléia também estiveram presentes o deputado federal Assis Miguel do Couto e Herlon de Almeida, que estava 
substituindo interinamente o secretário estadual da Agricultura, Valter Bianchini. 

 Continua na página 5.

Conselho Deliberativo aprova 
prestação de contas da Fetaep

MPT vai emitir documento recomendando
 a aplicação da lei do piso regional

Governo lança oficialmente o 
Plano Safra 2008/2009

Lei que amplia direitos 
previdenciários e trabalhistas é 
sancionada

Jovens acessam crédito e 
investem em melhorias

As contas de 2007 da Federação foram aprovadas por unanimidade

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai emitir um documento recomendando aos sindicatos a aplicação da lei estadual 
que trata sobre o piso mínimo regional. A orientação se aplica aos casos em que não houver acordo ou convenção coletiva de 
trabalho. O documento será repassado às entidades representativas dos trabalhadores e também dos empregadores rurais. 
A decisão é resultado da primeira audiência de mediação realizada no dia 17 de junho a pedido da Fetaep e que contou com a 
presença de representantes Faep e do MPT.

“Como o Ministério Público é o fiscal da lei, nós solicitamos a mediação do órgão no processo de negociação com a classe 
patronal pois há empregadores que ainda resistem em pagar o piso regional aos trabalhadores rurais”, explica o assessor jurídico 
da Fetaep, Carlos Buck. 

As medidas do Plano Safra 2008/2009 foram 

anunciadas oficialmente pelo governo federal. A 

agricultura familiar deverá receber R$ 13 bilhões, 

volume negociado durante o Grito da Terra Brasil 

2008, em maio. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no dia 

20 de junho, a lei federal 11.718. Ela é fruto da Medida 

Provisória 410 e antes de ser sancionada tramitou 

na Câmara dos Deputados como o Projeto de Lei de 

Conversão (PLV)  8/2008. 

Jovens paranaenses que participam do programa de 

capacitação Jovem Saber já estão acessando o Pronaf 

e investindo em melhorias na propriedade de suas 

famílias. Em Missal, um adquiriu vacas da raça Jersey 

e outro uma bomba de distribuição de dejetos. 
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A superintendente do Incra no Paraná, Cláudia Sonda, 

se comprometeu a informar com transparência o 

andamento de todos os processos que tramitam no 

instituto. A afirmação foi feita durante reunião com o 

grupo Ribeirinho. 

curItIba . Julho 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
No dia 2 de julho, o presidente Lula esteve em Curitiba para fazer o lançamento 
do Plano Safra 2008/2009. Foi a primeira vez que o governo federal promoveu 
esse evento fora de Brasília e nós estivemos lá representando os agricultores 
familiares. 

Lula anunciou R$ 78 bilhões em volume de recursos. É um montante 
consideravelmente bom tanto para a agricultura empresarial como para a familiar. 
Através do Pronaf, serão repassados R$ 13 bilhões - o valor é muito próximo ao 
que nós reivindicamos no Grito da Terra Brasil (GTB) 2008, em maio, ou seja, R$ 
14 bilhões.

Ficamos satisfeitos porque grande parte do que nós pleiteamos no GTB foi atendida 
pelo governo federal. Aumentaram os tetos de renda para enquadramento dos 
agricultores nas linhas do Pronaf e os juros também foram reduzidos. Além disso, 
foram anunciadas outras novidades como incentivos à compra de tratores e 
implementos. 

Também acompanhamos o lançamento estadual do Plano Safra 2008/2009, 
realizado dia 14 de julho, em Curitiba, inclusive com a organização de caravanas 
de agricultores familiares. A nossa expectativa é de que sejam destinados cerca 
de R$ 1,5 bilhão ao Paraná tanto para os financiamentos de custeio como para 
os de investimento. 

Nos dias 29 e 30 de julho, a Fetaep vai promover um Encontro Estadual com o 
objetivo de capacitar nossos dirigentes sindicais e assessores regionais sobre as 
novidades e mudanças que vão valer para o  Pronaf  a partir dessa safra que se 
iniciou no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de junho de 2009.

Depois, eles deverão atuar como multiplicadores nas 
bases, disseminando as informações, levantando as 

demandas e auxiliando no encaminhamento dos 
projetos. 

A prioridade será dada inicialmente aos projetos 
de custeio. Vamos continuar lutando para que os 

recursos do Pronaf cheguem mais facilmente 
aos agricultores familiares e em tempo hábil 

de atender ao zoneamento agrícola.

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep

DAtA EvEnto REPREsEntAntE (s) FEtAEP

juLho 2008

Aristeu Ribeiro

Ademir Mueller
Mário Pléfk
Marcos Brambilla
Ana Paula Conter Lara
Mercedes Panassol
Aristeu Ribeiro
Aristeu Ribeiro
Ademir Mueller
Mário Pléfk
Flávio D’Ângelo
Jairo Corrêa de Almeida
Ademir Mueller
Aristeu Ribeiro
Antônio Miozzo 
Milton Preseziniuk
Mário Pléfk
Jairo Corrêa de Almeida
Mário Pléfk
Paulo de Macedo
Ademir Mueller
Ângela Fachinetti
Ademir Mueller
Nilson Capalbo
Mercedes Panassol
Jairo Corrêa de Almeida
Mário Pléfk
Aristeu Ribeiro
Luciana Polizeli
Ademir Mueller
Mercedes Panassol
Ademir Mueller

Ademir Mueller
Mário Pléfk
Solange Halmata
Sérgio Bernert
Ademir Mueller
Aristeu Ribeiro
Mercedes Panassol
Marcos Brambilla
Mercedes Panassol
Flávio D’Ângelo
Jairo Corrêa de Almeida
Ademir Mueller
Jairo Corrêa de Almeida
Aristeu Ribeiro
Mercedes Panassol
Marucha Vetorazzi
Jairo Corrêa de Almeida
Solange Halmata
Sérgio Bernert
Mário Pléfk
Flávio D’Ângelo
José Carlos Castilho
Aristeu Ribeiro
Ademir Mueller
Mario Plefk
Mário Pléfk
Mário Pléfk

Ademir Mueller
Mario Pléfk
Flávio D’Ângelo
Mário Pléfk

30/06 a  02/07

01
01

01

01
02
02

02
03

03 e 04
07
08

08

09

10
10
11

11
11
13

14

14 e 15

14 e 15

14 e 15
14 a 16
14 a 16
15 e 16
16 a 18

17 e 18

17

17
21
23 a 27

26
28

28 e 29

30

Reuniões sobre habitação rural – Lapa, Prudentópolis, Ipiranga e 
umuarama
Reunião dos coordenadores regionais da Contag – Brasília
Audiência Incra sobre o acampamento Ribeirinho – Curitiba

Reunião das comissões e reunião extraordinária do CES - Curitiba

Reunião Cema – Curitiba
Lançamento nacional do Plano Safra 2008/2009 - Curitiba
Oficina sobre cafeicultura – Ivaiporã

Lançamento do livro sobre os 40 anos da Fetaesc – Santa Catarina
Encontro regional sobre Previdência Social – Mandaguaçu

Reunião sobre o fumo – Santa Catarina
Inauguração da sede da CTB – São Paulo
Reunião da delegacia regional 10 - Curitiba

Reunião da Câmara Técnica do setor sucroalcooleiro – Curitiba

Reunião da região sindical 6 – Guaraci

Encontro regional da terceira idade – Paranavaí
Reunião do Conselho Fiscal do Senar-PR – Curitiba
Reunião entre a CEF, Fetaep e Associação – Cascavel

Encontro de trabalhadores rurais - Astorga
Encontro Municipal de Mulheres – Madaguaçu
Reunião na Seab sobre a implantação da Comissão Estadual de 
Leite – Curitiba
Lançamento estadual do Plano Safra da Agricultura Familiar – 
Curitiba
Encontro Estadual sobre gestão e organização sindical – Paranavaí

Coletivo Nacional de Políticas Sociais – Brasília

Reunião da Comissão Nacional de Jovens – Brasília
Reunião da Comissão Nacional de Mulheres – Brasília
Coletivo de política agrícola – Brasília
Coletivo de finanças da Contag – Brasília
Reunião do conselho da Contag- Brasília

Encontro Estadual sobre gestão e organização sindical – Apucarana

Seminário sobre o Pronaf – Tamboara

Encontro Estadual de Sericicultores - Iporã
Reunião do Conselho da Previdência Social – Curitiba 
9ª Feira Sabores do Paraná - Curitiba

Seminário sobre DAP – São Jorge do Ivaí
5º Seminário da Agricultura Familiar e produtores de cebola – 
Contenda
Encontro Estadual sobre o Plano Safra 2008/2009 – Curitiba 

Encontro de Produtores de Hortaliças – Maringá
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Encontros microrrEgionais rEúnEm 
grandE númEro dE participantEs 

msttr poderá criar fundo para a 3ª idade

Os encontros microrregionais da 3ª idade 
promovidos pelos STRs estão atraindo 
muitos participantes. Em Loanda, por 
exemplo, o evento realizado no dia 3 de 
junho reuniu 259 pessoas vindas inclusive 
de São Pedro do Paraná e de Porto Rico. O 
encontro foi promovido em parceria com 
o Centro de Convivência da 3ª idade dos 
três municípios e apoio da Prefeitura de 
Loanda, através da Secretaria de Saúde, 
Banco do Brasil e Senar-PR.

Durante o evento foram apresentadas 
diversas palestras, entre elas, “Histórico 
e evolução da aposentadoria do 
trabalhador rural” ministrada pelo senhor 

Em Loanda, evento reuniu 259 pessoas

Em Nova Londrina,  os participantes fizeram alongamento 

Grupo paranaense também levou propostas para 
o Encontro Nacional da 3ª idade da Contag

Antônio Zarantonello; “Bem estar e qualidade de vida na 3ª idade” pelo doutor Antônio Francisco Gil; 
“Estatuto do Idoso”, pela assistente social Vadirene Miranda de Oliveira e “Empréstimo Consignado”, pelo 
funcionário do Banco do Brasil, Osvaldo Bossa Masquieto. Houve ainda uma recreação conduzida pelo 
Teatro da 3ª idade de Loanda.

O MSTTR poderá criar um fundo para garantir a execução 
de ações para a terceira idade. Pela proposta, 2% da 
arrecadação dos sindicatos, federações e da Contag 
provenientes da mensalidade social deverão ser destinados 
a esse fundo. Para ser colocada em prática, a idéia deve ser 
aprovada no 10º Congresso Nacional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais que acontecerá em março de 2009.

A sugestão faz parte do documento aprovado durante o 
Encontro Nacional de Construção de Políticas para a Terceira 
Idade promovido pela Contag entre os dias 16 e 19 de junho, 
em Brasília. Participaram do evento 130 representantes de 
vários estados brasileiros. O grupo paranaense foi composto 
por três integrantes da Comissão Estadual do Idoso e pela 
diretora da Fetaep, Mercedes Panassol.

Além da criação do fundo, o documento elaborado no encontro é composto por propostas para as áreas 
de saúde, educação, segurança, contribuição sindical, melhorias do Estatuto do Idoso, entre outras. 

novA LonDRinA – Em Nova Londrina, o 1º 
Encontro Microrregional da 3ª Idade contou 
com a presença de 279 pessoas. O evento 
foi realizado dia 28 de maio, no CTG Três 
Fronteiras, pelo STR local em parceria com o 
STR de Marilena, Fetaep, Senar-PR e Clube da 
3ª idade de Nova Londrina Marilena e Itaúna 
do Sul. Houve o apoio da Prefeitura de Nova 
Londrina, Sicredi, Rotary e da rádio local.

Os participantes assistiram a palestras sobre motivação, cuidados com a saúde na 3ª idade, Previdência 
e Estatuto do Idoso, entre outros temas. Também fizeram exercícios de alongamento dentro das atividades 
do Dia do Desafio, promovido pelo Sesc. A programação incluiu ainda uma roda de viola, um jantar e um 
baile da 3ª idade, que marcaram o encerramento do encontro.

Rua Marechal Deodoro, 450 - 16º andar  -  Fone: (41) 2106-0401 - Fax: (41) 3323-1779  -  CEP: 80010-010  -  Curitiba - Paraná
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Qualificando e 
promovendo a 

família rural

Material reestruturado, instrutores reciclados e enfoque no 
empreendedorismo. Essas são as novidades dos novos títulos de 
cursos em olericultura do SENAR-PR. "Os instrutores estarão 
preparados para trabalhar com base na demanda de produção de 
olerícolas que o estado tem hoje, com visão comercial, repassando aos 
participantes, inclusive, informações sobre classificação, embalagem e 
rotulagem", explicou o técnico do SENAR-PR, Johnny Fusinato 
Franzon.

Os cursos de fruticultura também têm novidades. 
Para atender ao aumento na procura por estes 
cursos, estão sendo formados novos instrutores. Os 
cursos contemplam a produção de maçã, pêra, 
caqui, kiwi, pêssego, nectarina, ameixa, morango e 
uva. Muitas dessas culturas têm produção adequada 
a pequenas propriedades. Por isso, além do repasse 
de técnicas, uma das preocupações dos cursos é 
orientar os participantes para a profissionalização de 
sua atividade independente de sua escala de 
produção. Somam-se a isso, outros fatores como 
qualificação contínua, organização e associativismo.

Levantamento dos custos de produção, 
estudo de mercados e ferramentas de 
comercialização são questões tratadas nos 
cursos de gestão rural e, de maneira mais 
detalhada, no Programa Empreendedor 
Rural. Outra dica importante é o curso De 
OLHO na Qualidade, que ajuda o 
participante não apenas na organização da 
propriedade, mas a racionalizar o tempo de 
execução das tarefas do dia-a-dia. Os 
cursos são gratuitos e estão disponíveis 
para produtores e trabalhadores rurais. Os 
interessados em participar, podem entrar 
em contato com o Sindicato Rural de seu 
município.

Produzir e vender bem

- Frutos e sementes
- Bulbos, raízes e tubérculos

- Talos, folhas e flores

Para saber mais

mecanizadao eiC lh ta

Já está disponível o curso de operação e treinamento é uma oportunidade para os 
manutenção de colhedoras de cana-de-açúcar. trabalhadores que buscam conhecimentos e 
Com isso, atende-se a uma demanda do setor oportunidades nessa área. Durante o curso, são 
sucroalcooleiro, já que a colheita mecanizada é abordados a operação e manutenção da 
uma realidade no estado. Por outro lado, existe colhedora, segurança, meio ambiente e 
grande carência de mão-de-obra qualificada e o qualidade da cana colhida, entre outros.
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O Provopar realizou, no dia 30 de maio, a entrega 

oficial dos equipamentos para a instalação da 

padaria comunitária que faz parte do programa 

“Bom Dia Trabalhador. Participaram da 

solenidade a presidente do Provopar Estadual, 

Lúcia Mello Arruda, o presidente do STR de 

Moreira Sales, Antônio Martinez Lamazalle, 

o vice-prefeito Daniel Pacor, representando o 

prefeito Hugo Berti, a assessora regional da 

Fetaep, Solange Santos e o controlador geral da 

Prefeitura de Moreira Sales, João Cesnik. 

Pela primeira vez, os líderes do acampamento Ribeirinho saíram 

satisfeitos de uma audiência com o Incra. “Senti que tem uma 

coisa bem encaminhada. Achei muito bom. Agora, vamos ver o 

andamento do processo daqui pra frente”, afirmou Elias de Oliveira 

ao final da reunião ocorrida no dia 1o de julho na sede do Incra, 

em Curitiba. Ele estava representando os acampados juntamente 

com Gérson Paixão de Lima, Carlos Vieira Cardoso e Glória 

Bressani Crispim. O grupo foi recebido pela superintendente do 

Incra no Paraná, Cláudia Sonda, e por uma equipe de funcionários 

da instituição. Também estavam presentes o vice-presidente da 

Fetaep, Mário Pléfk, o diretor de política agrária, Marcos Brambilla, 

a assessora Ana Paula Conter Lara e o assessor do deputado Assis 

do Couto, Osni Ferraz. 

NOTAS

padaria comunitária 

Encontro territorial 

aposentados

ribeirinho ii 

ribeirinho i 

Equipamentos doados pelo Provopar serão utilizados para montar 
uma moderna padaria comunitária

A coordenadora de mulheres da Fetaep destacou a participação feminina 
no movimento sindical

O chefe da divisão de obtenção de terras do Incra, Geraldo B. Martins, falou 
sobre a última vistoria realizada na área reivindicada

Cerca de 60 pessoas participaram do 

1º Encontro territorial de mulheres e 

jovens realizado dia 28 de junho, em 

Joaquim Távora. O evento foi promovido 

pelo STR local, com o apoio da Fetaep e 

Senar-PR.  Também estiveram presentes 

trabalhadoras e jovens  dos municípios 

de Carlópolis e Santo Antônio da Platina. 

A coordenadora estadual de mulheres da 

Fetaep, Mercedes Panassol, falou sobre 

a importância da mulher no movimento 

sindical. Já o coordenador estadual de 

O STRs filiados à Fetaep que tem implantada a mensalidade social dos aposentados mas ainda 

não se cadastraram para utilizar o novo sistema de controle das mensalidades devem entrar em 

contato com a funcionária Ângela Fachinetti, do setor de arrecadação da Federação, pelo telefone 

(41) 3322-8711. Ela providenciará o cadastro e também orientará sobre a operacionalização do 

novo sistema.

O chefe da divisão de obtenção de terras do Incra, Geraldo 

Batista Martins, informou que a última vistoria realizada no 

mês de março atestou que a fazenda Monte Azul é improdutiva. 

O proprietário foi informado e tem até meados de julho para 

recorrer administrativamente contra o resultado. Há nove anos, o 

grupo Ribeirinho vem reivindicando o assentamento nessa área. 

Atualmente há 40 famílias acampadas na porteira da propriedade, 

localizada em Icaraíma. Claúdia Sonda se comprometeu a informar 

com transparência o andamento do processo. “Não vamos enrolar 

ninguém”, afirmou. uma nova audiência com os representantes do 

acampamento deverá acontecer no início de agosto.

A idéia de criar o programa “Bom dia trabalhador” partiu do STR de Moreira Sales. O objetivo é viabilizar 

o fornecimento de café da manhã aos cortadores de cana. É um trabalho que será executado em parceria 

com a prefeitura e apoio das usinas Goioerê e Santa Terezinha. 

jovens da Federação, Marcos Brambilla, discorreu sobre o Jovem Saber. Foram ainda abordados temas 

como desenvolvimento territorial, Pronaf Jovem e Mulher, entre outros.
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prestação de contas da Fetaep é aprovada

deputado assis é homenageado 

grito da terra 2008 

A prestação de contas da Fetaep, referente ao exercício de 2007, foi aprovada por unanimidade 
durante a assembléia geral realizada dias 19 e 20 de junho na sede da Federação, em Curitiba. 
Cerca de 100 dirigentes sindicais participaram da reunião. Também foi aprovado o relatório de 
atividades do ano passado. 

“Nós avaliamos positivamente a assembléia principalmente porque estamos sentindo a confiança dos 
dirigentes sindicais na direção da Fetaep. Essa confiança aumenta a nossa responsabilidade nesse 
trabalho em defesa da categoria e dos sindicatos filiados. Por isso, temos nos preocupado em promover 
uma ação sindical cada vez mais transparente, sem modificar a nossa forma de ser e de defender os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais”, ressalta o presidente da Fetaep, Ademir Mueller. 

Durante a assembléia os diretores executivos da Fetaep também apresentaram as ações que 
estão sendo desenvolvidas em cada um dos setores da Federação. Houve ainda debates sobre as 
eleições municipais e a participação dos representantes do MSTTR nos pleitos.

PLEnáRiAs - Os sindicalistas também discutiram temas relativos às Plenárias nacional e regionais 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Os eventos são preparatórios para o 10º Congresso 
Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais que será realizado em março de 2009.

Todos os estados, inclusive o Paraná, estão se preparando para a realização das plenárias 
regionais. “Nessas plenárias, nós vamos discutir o documento base elaborado pela Contag e 
eleger os delegados que vão representar o Paraná no Congresso. Nossa meta é levar pelo menos 
um representante de cada sindicato filiado e em condições de voto, respeitando a cota de jovens, 
mulheres e da terceira idade”, informa Mueller. 

PoLíticAs PúbLicAs – O então secretário interino da Seab, Herlon de Almeida, também 
participou da assembléia. Ele discorreu sobre as políticas públicas do governo estadual voltadas à 
agricultura familiar, como Trator Solidário e Irrigação Noturna. Herlon ainda falou sobre o programa 
de aquisição de calcário e de desconto da energia elétrica para avicultores. 

Os dados do balanço de 2007 foram apresentados pelo tesoureiro geral da Fetaep, Jairo Corrêa de Almeida 

Conselho Deliberativo da Fetaep decidiu promover o 
GT estadual de forma diferenciada neste ano

O deputado federal Assis do Couto vai 
receber uma moção de aplauso em 
reconhecimento ao seu trabalho como 
relator do PLV 8/2008

O deputado federal paranaense Assis Miguel do Couto vai receber uma moção de aplauso da Fetaep. A concessão da honraria foi aprovada pelo Conselho 

Deliberativo durante a assembléia geral da Fetaep. 

Mesmo se recuperando de uma cirurgia, o deputado compareceu à reunião dos sindicalistas. Assis do Couto é um dos poucos representantes da 

agricultura familiar no Congresso Nacional e foi relator do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 8/2008, que trata sobre os contratos de curta duração e 

sobre a Previdência Rural. 

“O deputado dedicou-se ao máximo como relator do projeto que foi aprovado contemplando todas as propostas do MSTTR. Por isso, merece uma moção de 

aplauso como amigo do trabalhador rural”, afirma o presidente da Fetaep, Ademir Mueller.

O Grito da Terra (GT) Estadual será realizado de forma diferenciada neste ano. A pauta de reivindicações será encaminhada ao governo do Estado, às 

secretarias estaduais e demais órgãos como Incra, Superintendência Regional do Trabalho e Assembléia Legislativa. Os itens serão negociados em reuniões 

agendadas em datas diversas e não num único dia - como tradicionalmente ocorre - e sem a presença em massa dos dirigentes e trabalhadores rurais.

“Na assembléia, o Conselho Deliberativo da Fetaep ratificou a decisão da Comissão Estadual de Finanças que esteve reunida em abril para debater a 

realização do Grito 2008. Neste ano, nós decidimos concentrar maior esforço de público e de recursos no Grito nacional”, esclarece Ademir Mueller.

Ainda de acordo com o presidente da Fetaep, muitas das reivindicações da categoria foram contempladas através do Grito da Terra Brasil. “Além disso, 

estamos em negociação permanente com o governo do Estado e demais instituições como INSS, Banco do Brasil, Incra, entre outros. Mas, se for 

necessário, vamos mobilizar um grupo para protestar nas ruas, já que até agosto deveremos concluir as negociações da pauta estadual”, afirma.
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plano safra 2008/2009 é 
lançado oficialmente

Antes do anúncio das medidas para a agricultura familiar, o presidente Lula esteve em Curitiba, 

no dia 2 de julho, lançando o Plano Safra 2008/2009 para a agricultura empresarial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente, no dia 3 de julho, em 
Brasília, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2008/2009. Foram anunciados R$ 13 
bilhões para as linhas de custeio, crédito e comercialização do Pronaf. O valor já tinha 
sido prometido pelo governo durante o Grito da Terra Brasil, em maio. 

Os juros dos financiamentos de custeio do Pronaf passaram para a faixa de 1,5% e 
5,5% ao ano. Já as taxas de investimentos variam de 1% a 5% ao ano.

Para a assistência técnica, vai ser destinada uma suplementação de R$ 200 milhões, 
garantindo assim R$ 364 milhões para a extensão rural.

Além disso, Lula fez o lançamento do programa “Mais Alimentos”, cujo objetivo é ampliar 
a oferta de alimentos no País com o aumento da produtividade da agricultura familiar. 

A meta do programa é chegar à produção de 18 toneladas por ano nas culturas de milho, 
feijão, arroz, mandioca, trigo, café, frutas, arroz e cebola. Também serão beneficiados 
os avicultores e produtores de leite. Para isso, o governo oferecerá uma linha de crédito 
de até R$ 100 mil para um milhão de produtores rurais até 2010.

Também foram anunciadas facilidades para a compra de máquinas agrícolas; mais 
investimento em melhoria de solos e pastagens, sementes e em genética. 

A cobertura do Programa Garantia de Preços da Agricultura Familiar passa de 11 
para 15 produtos, incluindo pimenta-do-reino, trigo, cebola e mandioca. Foram ainda 
elevados os preços do trigo, arroz, feijão, milho, mandioca e leite.

PARAná – No Paraná, o lançamento estadual do Plano Safra 2008/2009 foi realizado 
no dia 14 de julho, em Curitiba. A expectativa é de aproximadamente R$ 1,5 bilhão 
sejam destinados ao Estado através do Pronaf, o que representa pouco mais de 10% 
do total de recursos.

A Fetaep vai promover um Encontro Estadual sobre o Plano Safra 2008/2009 nos 
dias 29 e 30 de julho na sede da Federação, em Curitiba. Representantes do Instituto 
Emater, Seab, Banco do Brasil e do Ministério do Desenvolvimento Agrário vão orientar 
os dirigentes sindicais sobre as novidades e mudanças nas regras do Pronaf. A Federação 
também vai lançar uma cartilha com orientações gerais sobre o programa. 

Mercado, acesso a inovações tecnológicas, assistência técnica e a organização dos produtores são os 
quatro principais pontos que o grupo café, coordenado pela Fetaep, pretende trabalhar para incentivar os 
cafeicultores familiares do Estado a buscar qualidade e maior rendimento da atividade. 

As novas metas foram definidas durante a Oficina sobre cafeicultura promovida pela Fetaep, com apoio do 
Senar-PR, em Ivaiporã, no dia 2 de julho. Houve a participação de 16 pessoas entre dirigentes sindicais, 
assessores regionais, agricultores familiares, técnicos de outras instituições e do vice-presidente e diretor de 
políticas agrícolas da Fetaep, Mário Pléfk.

Foi montado um cronograma de atividades com a definição dos parceiros que deverão fazer parte do 
trabalho delineado pelo grupo café e dos responsáveis pela coordenação de cada uma das ações. 

prazo para pagamento de 
dívidas é prorrogado

grupo café traça novas metas

Foram prorrogadas as datas de pagamento das 
parcelas de 2008 das operações do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e do Programa Especial de Crédito para 
Reforma Agrária (Procera).

De acordo com a resolução do Banco Central, as famílias 
agricultoras poderão renegociar suas dívidas na condição 
de adimplentes e, portanto, com mais vantagens. 

Em relação ao Procera, as famílias com prestações 
que vencem entre 1º de janeiro e 30 de setembro 
de 2008 terão até 1º de outubro para efetuarem o 
pagamento dessas parcelas. Ou seja, quem tinha 
parcela de dívida de 2008 vencida nesse período terá 
novo prazo para pagar. 

Já quanto ao Pronaf, as operações de custeio prorrogadas 
das safras 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, ou 
contratadas até 30 de junho de 2006, com vencimento 
entre 1º de abril e 14 de agosto de 2008, tiveram a data 
de pagamento prorrogada até 15 de agosto de 2008, 
valendo para todos os grupos do Pronaf.

Fonte: Incra
Ampliação dos prazos vale para operações do 

Procera e do Pronaf

Planejamento de atividades foi realizado em oficina realizada em Ivaiporã

fo
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: 
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Lula sanciona lei que amplia direitos 
trabalhistas e previdenciários dos rurais

reuniões com o inss geram resultados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no dia 20 de junho, a lei federal 11.718/2008 
que trata dos contratos de curta duração e da Previdência Rural, entre outros itens. Antes 
da sanção, a matéria tinha sido aprovada em última votação pela Câmara dos Deputados na 
forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 8/2008, fruto da Medida Provisória 410.

A publicação da nova lei está sendo comemorada pelo MSTTR porque traz regras que asseguram 
e ampliam os direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 
Ela contempla propostas apresentadas pelo MSTTR que vinham sendo negociadas há mais 
de 10 anos. 

sEguRADo EsPEciAL – Pela nova lei, o comodatário, o posseiro, o usufrutuário, o assentado e 
o extrativista passam a ser considerados segurados especiais da mesma forma como o produtor, 
o parceiro, o meeiro, o arrendatário e o pescador rural.

Ela permite ainda que o segurado especial possa contratar mão-de-obra de terceiros por 
até 120 pessoas/dias, corridos ou intercalados durante o ano, sem perder a qualidade de 
segurado especial.

Também cita outros documentos que podem ser apresentados como comprovação da atividade 
rural: notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pela empresa adquirente da produção, 
documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, cópia da 
declaração do imposto de renda e comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência 
Social decorrentes da venda da produção. 

AssALARiADos RuRAis – A lei 11.718 institui o contrato de trabalho por pequeno prazo 
na área rural, que poderá ser feito apenas por produtor pessoa física, proprietário ou não que 
explore diretamente a atividade agroeconômica.  

A contratação do trabalhador por pequeno prazo poderá ser fomalizada através de registro 
na CTPS e no livro ou ficha de empregados. Caso haja autorização expressa em acordo ou 
convenção coletiva de trabalho, a contratação poderá ser formalizada mediante a inclusão 

Mais de 300 pessoas participaram dos quatro encontros regionais sobre Previdência Social organizados pela Fetaep entre 
os meses de maio e julho, com apoio do Senar-PR. Os eventos reuniram representantes dos STRs das 10 delegacias 
sindicais vinculadas à Federação, entre presidentes, diretores e funcionários. 

Também estiveram presentes o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, o diretor da área de Previdência da Federação, Aristeu 
Ribeiro e os assessores Antônio Miozzo e Milton Preseziniuk. 

Os encontros foram realizados em Curitiba (30 de maio), Londrina (13 de junho), Cascavel (27 de junho) e Mandaguaçu 
(dia 03 de julho) com a participação dos gerentes executivos do INSS e suas equipes. 

“Os encontros foram muito bons tanto em termos de público, participação e encaminhamentos. Cerca de 80% das questões 
foram encaminhadas”, avalia o diretor da área de Previdência da Fetaep, Aristeu Ribeiro. 

Entre os principais pontos abordados durante as reuniões estiveram questões ligadas à melhoria no atendimento do INSS 
seja na parte administrativa como nas perícias. Também foi levantada a necessidade de uniformizar os procedimentos 
da Previdência já que há muita disparidade no entendimento sobre a documentação necessária para obter os benefícios 
previdenciários, por exemplo. 

“um mesmo documento é aceito em determinados postos do INSS, como comprovante do exercício de trabalho rural e em outros 
não. É o que tem acontecido com muita freqüência em relação à declaração emitida pelos sindicatos”, explica Aristeu.

A mobilização dos sindicalistas ligados ao MSTTR foi grande para a aprovação da lei

do trabalhador na GFIP e contrato escrito em que conste os dados do empregador, da 
propriedade onde o trabalho será prestado, a matrícula do empregador no INSS e o nome 
do assalariado rural em seu respectivo NIT. Nessa modalidade, o contrato pode ser feito por 
um período de até 60 dias durante o ano. 

DiREitos PREviDEnciáRios - A nova lei também amplia até dezembro de 2010 o prazo 
para o assalariado rural requerer a aposentadoria por idade através da comprovação da 
atividade rural. Estabelece ainda novo mecanismo de contagem do período de comprovação 
de vinculo empregatício para efeito de carência.

Em breve, a Fetaep deverá repassar aos STRs filiados um documento com orientações 
detalhadas sobre a nova legislação. 

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller, saudando os participantes 
do encontro realizado em Mandaguaçu

A íntegra da Lei 11.718/2008 está disponível no site da Fetaep (www.fetaep.org.br).



jornal da FETAEP curItIba . Julho 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 á8

Encontro discute Educação do campo

pronaf Jovem 

Solenidade aconteceu em Altônia

Jovens aprenderam as técnicas de utilização do 
bambu em estufas

O grupo de 12 estudantes de Missal que participa do 

programa de capacitação Jovem Saber cumpriu com sucesso 

uma das tarefas propostas no 5º módulo do curso. Eles 

organizaram um encontro sobre Educação do Campo que 

reuniu 150 pessoas no dia 10 de junho.

Diversos jovens paranaenses já estão investindo em melhorias nas propriedades antes mesmo de 

concluir a capacitação de 400 horas divididas em seis módulos do programa Jovem Saber. 

Lucas Reck, por exemplo, tem 19 anos e adquiriu seis novilhas da raça Jersey com recursos do Pronaf 

Jovem, linha de financiamento destinada a agricultores familiares de 16 a 29 anos. Seu objetivo é 

ampliar o volume e melhorar a qualidade do leite produzido pela família que mora em Missal. 

Já Tiago Liesenfeld, 19 anos, também de Missal, financiou a compra de uma bomba de distribuição 

de dejetos de suínos. Depois de tratado, o produto é utilizado na adubação orgânica das plantações 

de milho, soja e feijão.

Desta forma, além de utilizar um insumo natural, eles estão conseguindo reduzir os custos e agregar 

mais valor a toda a produção da família.

Tanto Lucas como Tiago financiaram cada um R$ 6 mil pelo Pronaf Jovem.

A bomba de distribuição 

de dejetos adquirida pro 

Tiago Liesenfeld trará 

grandes benefícios para a 

propriedade da família

Reck financiou seis novilhas pelo 

Pronaf Jovem com o objetivo 

de melhorar a produção e a 

qualidade do leite 

O uso sustentável do bambu na construção de 
estufas foi o tema do curso realizado entre os dias 3 
e 5 de junho, no Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu. 
Participaram 17 jovens de Antonina, Ortigueira, São 
José da Boa Vista, Sapopema e Astorga.

As orientações foram repassadas por Guillermo 
Gayo, especialista na área de recursos renováveis da 
organização Takuara Renda.

Vinte e seis jovens de Altônia, Francisco Alves, Iporã, São Jorge do Patrocínio e Esperança 
Nova receberam, no dia 23 de maio, o certificados de conclusão do curso sobre bovinocultura 
de leite promovido pela Fetaep em parceria com o Senar-PR. 

A solenidade aconteceu em Altônia com a presença do coordenador estadual da juventude 
trabalhadora rural da Fetaep, Marcos Brambilla, dos presidentes dos STRs, do vice-prefeito 
de Altônia, Pedro da Matta e de vereadores. 

Ao todo 47 jovens que participaram do Consórcio da Juventude concluíram a capacitação 
em bovinocultura de leite, somando 200 horas de aula. Eles tiveram outras 44 horas sobre 
administração rural voltada à pequena propriedade.

“Os jovens tiveram acesso a informações que possibilitam a implementação de uma nova forma 
de planejar a propriedade. Foi importante para eles reverem conceitos e práticas que até então 
vinham sendo adotadas e para adequar o trabalho deles na propriedade ao conhecimento 
adquirido principalmente na parte sobre administração rural”, avalia Marcos Brambilla. 

curso mostra formas de 
aproveitamento do bambu

Jovens recebem certificado 
                 de conclusão de curso

O coordenador de jovens da Fetaep, Marcos Brambilla, 

discorreu sobre o Jovem Saber, associativismo, organização 

de grupos e da produção. Além disso, foram realizados 

trabalhos em grupo. O encontro foi promovido pelo STR de 

Missal com apoio da Fetaep, Senar-PR e Emater.

O evento contou com a participação de representantes 

da Secretaria de Estado da Educação e da Emater. 

Foram apresentadas palestras sobre “Educação do 

campo como política pública”, questões ambientais, 

entre outros temas. 

No curso foram mostradas todas as etapas que envolvem a utilização do bambu, desde a escolha da 
variedade, plantio das mudas, tratamento da madeira e técnicas de construção das estufas. 

O evento foi promovido através de parceria entre o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia 
(CPRA), Sema, Seed, Tecpar e Seab, com apoio da Fetaep e Senar-PR. 

“Através desse curso, os jovens conheceram mais uma possibilidade de redução de custos através do 
uso do bambu não somente na construção de estufas como também em outras pequenas construções 
como estábulos e galpões”, afirma Marcos Brambilla, coordenador de jovens da Fetaep.  

“Além disso, eles viram que é uma matéria-prima ecologicamente correta que pode viabilizar outras 
fontes de geração de renda, pois também tem sido utilizada para fabricar móveis e outras peças e até 
na produção de celulose”, completa.


