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O Paraná vai realizar em novembro as plenárias regionais preparatórias ao 10º Congresso Nacional dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (CNTTR) que acontecerá de 10 a 14 de março de 2009, em Brasília. O evento é um dos 

mais importantes para o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) pois reúne 

sindicalistas de todo o País para deliberar sobre os rumos do MSTTR e eleger a nova diretoria da Contag.

Durante as plenárias regionais, cada estado discute o documento-base do 10º CNTTR, elabora as suas propostas 

e elege os delegados e as delegadas que participarão do Congresso. 

A Fetaep organizou nove plenárias regionais que serão realizadas entre os dias 4 e 19 de novembro. No mês 

de setembro, os diretores da Federação visitaram as dez delegacias regionais para falar sobre a importância da 

participação dos STRs nas plenárias regionais e no Congresso. 

Mais detalhes na página 5.

Paraná começa a se 
preparar para o 10º CNTTR

MPT alerta sindicatos sobre aplicação do piso estadual

Paraná quer mais dois 
territórios em programa federal

Sindicalistas reivindicam 
mais unidades do Previmóvel 

Justiça dá ganho de causa a 
agricultor na polêmica sobre o 
IPTU x ITR

Diretores da Fetaep estão ressaltando a importância das plenárias e 
do 10ª CNTTR nas reuniões ordinárias das delegacias sindicais regionais

O Ministério Público do Trabalho (MPT) emitiu uma circular a todos os sindicatos que representam os trabalhadores e 
os empregadores rurais recomendando que não sejam fechadas negociações salariais que contemplem remuneração 
com valor inferior ao do piso regional em vigor no Paraná para a categoria dos rurais. 

De acordo com o MPT, os sindicatos que não respeitam a lei do piso regional podem responder a eventual ação 
civil pública.  
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O Paraná Centro e o Norte Pioneiro são os dois territórios 

que os paranaenses querem incluir no programa 

federal Territórios da Cidadania. A indicação dos 

nomes aconteceu durante uma reunião extraordinária 

do Cedraf. 

A Fetaep encaminhou um ofício ao presidente Lula 

solicitando mais duas unidades do Previmóvel ao 

Paraná: uma para atender a região de Londrina e 

outra para a de Maringá. A demanda foi levantada nos 

eventos regionais sobre questões previdenciárias. 

A Justiça deu ganho de causa a uma família de 

agricultores que estava sendo obrigada a pagar IPTU 

ao invés do ITR. O caso está sendo utilizado pela 

assessoria jurídica da Fetaep como exemplo para 

auxiliar outras pessoas na mesma situação. 
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As participantes da Jornada das Margaridas se 

surpreenderam com o resultado da mobilização, 

realizada de 11 a 15 de agosto, em Brasília. O evento 

tinha como objetivo cobrar do poder público as 

reivindicações da Marcha das Margaridas 2007. 
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Fique por dentro dos eventos que contaram com a participação de assessores e membros da diretoria da Fetaep.

Obs. De 15 de agosto a 03 de outubro a diretoria executiva da Fetaep ficará mais disponível ao atendimento de reuniões com 
candidatos dos STRs às eleições municipais.

e d i t o r i a l
Sem atingir consenso com as centrais sindicais e setores do empresariado e do 

judiciário, o governo federal vem promovendo no silêncio - de forma camuflada 

e fatiada - mudanças no sistema sindical brasileiro. essa atitude vem sendo 

contestada e repudiada pela maioria das entidades sindicais de trabalhadores e 

empregadores do Brasil. 

Mais uma vez isso ficou evidente no encontro regional promovido pelo Fórum 

Sindical dos Trabalhadores (FST), em Curitiba, no último dia 5 de setembro. 

O evento aconteceu na sede da Federação dos empregados no Comércio do 

estado do Paraná, com a presença de 225 dirigentes sindicais de todo o estado. 

havia representantes de quatro centrais sindicais, entre elas a CTB -  Central 

dos Trabalhadores do Brasil, a qual nós somos filiados, e de 14 federações de 

trabalhadores. eu e o companheiro Jairo Corrêa de Almeida participamos do 

encontro representando a Fetaep. 

O objetivo principal do evento foi debater a portaria 186, do Ministério do Trabalho, 

que, entre outros itens, propõe a extinção das contribuições sindical, confederativa 

e assistencial. em seu lugar entra a contribuição negocial, que deve ser aprovada 

em assembléia e não tem caráter compulsório.

Ao final do encontro de Curitiba foi deliberado que as entidades sindicais se 

articulem junto aos parlamentares para que a portaria 186 seja suspensa o mais 

rápido possível.  O FST deverá preparar um projeto alternativo sobre a contribuição 

negocial para se contrapor à medida do governo.

Também foi ratificada a Carta de Brasília, elaborada 

em maio, no encontro Nacional do Trabalho, 

também promovido pelo FST. No documento foram 

propostas medidas para evitar a implosão da atual 

estrutura sindical. Também deixa claro que vamos 

continuar mobilizados, resistindo às pressões 

antigas contra a nossa estrutura sindical que, 

infelizmente, continuam nesse governo.

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep
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Reunião da diretoria executiva - Curitiba

Reunião do grupo de trabalho do setor da madeira - Curitiba
Reunião Região 09 – São Pedro do Ivaí

Reunião dos membros da comissão especial do hospital Infantil 
Antônio Fontes – Curitiba
Reunião com representantes do IAP – Curitiba

Reunião Região 05 – Campo Mourão

Reunião Conselho estadual da Saúde – Curitiba

Reunião da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) - Curitiba

Reunião do Conselho Fiscal do Senar-PR - Curitiba
encontro Regional do Fórum Sindical do Trabalho - Curitiba

Posse STR Tijucas do Sul 
Inauguração das 10 primeiras habitações rurais construídas pelo 
convênio Fetaep/Caixa - verê
Reunião do grupo de trabalho do setor sucroalcooleiro – Londrina
Reunião Região 04 – São João do Caiuá

Reunião Região 06 – Munhoz de Mello

Reunião Região 10 – Curitiba
Reunião Região 02 – Toledo

Reunião Região 03 – Umuarama

Reunião Região 01 – honório Serpa

Reunião Região 07 – Santo Antônio da Platina

Reunião Região 08 – guarapuava

encontro com sec. Relações do Trabalho sobre atualização 
sindical - Curitiba
Assembléia empregadores do setor da madeira - Curiúva

Reunião da diretoria executiva – Curitiba

Reunião do Conselho Administrativo do Senar-PR - Curitiba
Reunião do Colegiado do Proagro – Curitiba

encontro de participantes da enfoc nacional e regional Sul – 
Porto Alegre

Posse do Conselho estadual de Saúde - Curitiba 

encontro de lideranças da Câmara Setorial de Caprinocltura
eleições STRs de Jaboti e São Jerônimo da Serra
Reunião do Conselho da Previdência Social - Curitiba
eleições STR de Jaguapitã
encontro extraordinário da Fundepec - Curitiba
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Brasília para cobrar do poder público as reivindicações ainda não atendidas da Marcha das Margaridas 
2007.  Durante a mobilização, ocorrida há um ano com a presença de 30 mil mulheres, foi apresentada 
ao governo federal e aos parlamentares uma pauta com 107 itens. 

Na Jornada houve audiências em vários ministérios, como o do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura e 
do Trabalho e na Secretaria de Políticas para as Mulheres . “Nós também fomos recebidas pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia. estivemos ainda reunidas com as deputadas federais Luíza 
erundina, Ana Arraes, Janete Capiberibe e Janete Pietá”, informa Mercedes. 

ConquistAs - Algumas das conquistas importantes obtidas durante as negociações com o 
executivo foram: o compromisso do ministro da Saúde, José gomes Temporão, com a aprovação final 
da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta; assento efetivo das 
mulheres do campo na Comissão Tripartite de Igualdade e Oportunidade do Ministério do Trabalho 
e emprego (MTe) e funcionamento permanente do Fórum Nacional de elaboração de Políticas para 

Jornada das 
Margaridas supera as expectativas

Homenagem

A Jornada das Margaridas, realizada de 
11 a 15 de agosto, em Brasília, superou 
a expectativa das participantes. “Foi uma 
semana bastante proveitosa. Conseguimos 
conquistas que não esperávamos”, 
afirmou a coordenadora estadual de 
mulheres trabalhadoras rurais da Fetaep, 
Mercedes Panassol. ela representou o 
Paraná juntamente com a conselheira 
fiscal da Federação, Marli da Rocha. 

Fizeram parte da Jornada 60 mulheres 
que atuam nas diretorias das Federações 
de Trabalhadores na Agricultura de todo 
o País e da Contag. elas estiveram em 

Participantes da Jornada na Câmara dos Deputados

em uma das audiências, as mulheres foram recebidas pelo 
ministro do Desenvolvimento Agrário, guilherme Cassel.

A sindicalista paraibana Margarida Alves, assassinada no dia 12 de agosto, foi homenageada durante a 
Jornada. No dia 11 de agosto, os deputados Mauro Benevides, Beto Faro e Luiz Couto discursaram no 
plenário do Congresso destacando a sua luta. No dia seguinte,  a morte de Margarida foi lembrada no museu 
da cidade de Brasília, durante o lançamento do 3º Prêmio estudos Rurais e gênero, promovido pelo MDA. 

Por ser um mês simbólico para as trabalhadoras rurais, as sindicalistas decidiram incluir agosto na agenda 
anual de novas mobilizações para cobrar dos governos federal, estadual e municipal e também dos 
parlamentares o atendimento da pauta de reivindicações das mulheres do campo. 

o enfrentamento à violência contra as 
Mulheres do Campo, que terá reuniões 
itinerantes e com a garantia de maior 
integração entre as entidades-membros.

“Na Câmara, as deputadas também se 
comprometeram a agilizar a aprovação do 
projeto que garante seguro-desemprego 
aos safristas de café, laranja e soja e 
para os criadores de bicho-da-seda”, 
ressalta Mercedes. “Já o ministro do 
Desenvolvimento Agrário, guilherme 
Cassel, disse que será liberado R$ 800,00 
por mulher nos projetos de organização 
da produção”, completa. 
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Qualificando e 
promovendo a 

família rural

Concurso Agrinho 2008
22 de setembro é o prazo final para o envio dos particular que aderiram ao Programa este ano. 
trabalhos que concorrerão ao Concurso Agrinho Os nomes dos autores dos trabalhos 
2008. "Saber e atuar para melhorar o mundo" selecionados deverão ser conhecidos a partir do 
será o tema de desenhos, textos e experiências dia 3 de novembro no site do Agrinho 
práticas relacionadas à realidade local de (www.agrinho.com.br) ou na página do 
mais de 1,5 milhão de estudantes SENAR-PR, clicando sobre o ícone do 
paranaenses das redes pública e Programa (www.senarpr.org.br). 

A Avenida do Mel, evento que será realizado em Curitiba entre os dias 25 e 29 de setembro, em 
espaço anexo ao Mercado Municipal, tem como objetivo promover o mel como alimento, difundir suas 
propriedades e incentivar o consumo de seus derivados. São esperados 25 mil visitantes, entre os 
quais dois mil estudantes. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Curitiba, Sistema 
FAEP/ SENAR-PR e Associação Paranaense de Apicultores (APA).

Em 2008, o SENAR-PR, em parceria com os 
sindicatos rurais já realizou 39 cursos de 
apicultura e 20 cursos de meliponicultura 
(abelhas sem ferrão). Os treinamentos 

são agendados de acordo 
com solicitação e interesse dos participantes 
que, em grande parte, buscam uma fonte 
alternativa de renda nas propriedades. Tanto na 
criação de abelhas quanto na implantação da 
meliponicultura, os cursos do SENAR-PR 
procuram enfatizar aspectos relacionados à 
qualidade, sanidade e mercado.

estão 
disponíveis em todo o estado, por intermédio dos 
sindicatos rurais, e 

A carga horária é de 32 horas. O número de 
participantes pode variar de 10 a 15. “Não basta ter 
apenas algumas colméias para ser apicultor. É 
preciso entender um pouco do comportamento 
social das abelhas, sua biologia, as técnicas de 
manejo e produção. Os cursos de capacitação em 
apicultura, oferecidos pelo SENAR-PR ensinam ao 
produtor as técnicas de manejo com abelhas, 
segurança, colhei ta,  benef ic iamento, e 
equipamentos adequados para o trabalho", 
explicou o instrutor César Ronconi de Oliveira, que 
presta serviços ao SENAR-PR.

paranaense
para o

Vitrine
mel

O município de Ortigueira, na região central, é o maior 
produtor do estado

Há 250 mil colméias em caixas 
produzindo em todo o estado

A produção anual é de cinco mil 
toneladas de mel

A atividade envolve 25 mil produtores

O Paraná é o 3º exportador 
nacional de mel

MELMELMEL MEL
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Tomou posse no dia 13 de agosto a nova diretoria do STR 

Matelândia eleita em 10 de junho para a gestão 2008/2012. 

José Bucoski assumiu o cargo de presidente, tendo Jandir Luiz 

Pietrobon como secretário e Oliveira Poltronieri como tesoureiro. 

Na solenidade estiveram presentes lideranças do município e os 

presidentes dos STRs de vera Cruz do Oeste, Corbélia, Santa 

helena e Céu Azul. 

NOTAS

assalariados

Meio ambiente 

territórios

posse

Indicação dos nomes aconteceu em reunião 
extraordinária do Cedraf

A Fetaep promove, nos dias 16 e 17 de outubro, em Curitiba, o encontro 

da Comissão estadual de Assalariados Rurais com a presença de 50 

dirigentes sindicais. Segundo o diretor da área, Jairo Corrêa de Almeida, 

será realizada uma avaliação das convenções e acordos coletivos de 

trabalho celebrados até o momento e discutida a pauta da convenção 

coletiva de 2009/2010. “Também estaremos informando o andamento 

das atividades que estamos acompanhando nos grupos de trabalho do 

setor da madeira e sucroalcooleiro”, explica Jairo.

A assessora da Contag e mestre em gestão Ambiental, Fani Mamede, 

será uma das palestrantes do Seminário estadual sobre meio ambiente 

que a Fetaep vai promover entre os dias 14 e 15 de outubro, em Curitiba.  

O evento deverá reunir cerca de 70 pessoas, entre dirigentes sindicais e 

funcionários de STRs filiados à Federação. entre os assuntos em pauta 

estarão a reforma no código florestal, as áreas de preservação, o ADA – 

Ato Declaratório Ambiental, entre outros. 

regularização fundiária i  

O Paraná está se preparando para lançar um Programa estadual de regularização fundiária. O objetivo 

é viabilizar a obtenção dos títulos de posse aos agricultores familiares que ainda não possuem os 

documentos de suas propriedades. Desta forma, eles poderão ter acesso ao crédito e a outras políticas 

públicas. Para tanto, o Instituto de Terras, Cartografia e geociências (ITCg) vai selar um convênio com 

o Ministério do Desenvolvimento Agrário e vem buscando parceria com outras instituições. O  assunto 

foi tema de uma reunião ocorrida dia 19 de agosto na sede da Fetaep, em Curitiba, com o diretor 

presidente do ITCg, José Antonio Peres gediel.

O Paraná quer incluir mais dois territórios 

no programa do governo federal conhecido 

como Territórios da Cidadania, além do 

Cantuquiriguaçu e do vale do Ribeira. São 

eles: Paraná Centro e Norte Pioneiro, sendo 

que este último integra iniciativas territoriais 

organizadas através de parceria entre a Fetaep 

e a emater. A indicação dos novos territórios 

foi discutida em reunião extraordinária do 

Conselho estadual de Desenvolvimento 

Rural e Agricultura Familiar (Cedraf), 

convocada pelo presidente do Conselho e 

A Federação se comprometeu a colaborar 

no processo identificando, com apoio dos 

STRs, os municípios que apresentam os 

problemas mais críticos em relação à 

regularização fundiária. Participaram do 

encontro o presidente da Fetaep, Ademir 

Mueller, o diretor administrativo, Jairo Corrêa 

de Almeida, o diretor de política agrária, 

Marcos Brambilla, a coordenadora de 

mulheres, Mercedes Panassol, os assessores 

Ana Paula Conter Lara, Paulo de Macedo e 

João Batista de Toledo. 

regularização fundiária ii 

O presidente do ITCg, José Antônio Peres gediel (em primeiro 
plano), apresentou o Programa estadual de regularização 
fundiária na Fetaep no dia 19 de agosto
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secretário estadual da Agricultura, valter Bianchini. O vice-presidente da Fetaep, Mário Pléfk, e a 

coordenadora de mulheres da Federação, Mercedes Panassol, participaram do encontro. 
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plenárias preparatórias para 
o 10º cnttr serão realizadas em novembro

sindicalistas reivindicam mais 
unidades do previmóvel ao paraná

A Fetaep agendou para o mês de novembro a realização das plenárias regionais preparatórias 

ao 10º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR) que 

acontecerá de 10 a 14 de março de 2009, em Brasília. A Contag vai enviar o edital de 

convocação, o documento base e o regimento interno do 10º CNTTR diretamente a todos os 

sindicatos filiados.

No Paraná, estão sendo organizadas nove plenárias regionais, uma em cada região sindical, 

com exceção das regiões 8 e 10 que vão se reunir juntas na sede da Fetaep, conforme 

calendário ao lado. Serão discutidos os itens apresentados no documento base do 10º 

CNTTR, levantadas as propostas paranaenses e eleitos os delegados (as) ao Congresso. As 

atividades das plenárias serão coordenadas pelos diretores executivos da Fetaep.

Cada sindicato deverá participar das plenárias regionais com, no mínimo, quatro pessoas 

obedecendo a cota de 30% de mulheres e 20% de jovens. Assim, o grupo será formado por 

duas mulheres, um jovem e um dirigente sindical que não esteja contemplado nas cotas.

O Paraná está reivindicando mais duas unidades do Previmóvel: uma para a região de Londrina e outra para a de 
Maringá. A demanda foi levantada nos encontros sobre questões previdenciárias promovidos pela Fetaep há dois 
meses. em ofício encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Federação faz a solicitação, em caráter 
de urgência, à presidência da República e aos ministérios do Planejamento e da Previdência Social.

No documento assinado pelo presidente Ademir Mueller e pelo secretário geral e diretor de Previdência Social, 
Aristeu Ribeiro, a Federação explica que as duas unidades em funcionamento têm sido insuficientes para atender 
a todos os municípios das regionais. 

Além disso, os representantes dos trabalhadores rurais do Paraná também solicitaram que o governo federal 
transforme o atendimento do Previmóvel em uma política pública prioritária, com a oferta permanente de serviços 
de boa qualidade a todos os segurados.

O secretário geral da Fetaep, Aristeu Ribeiro, falou sobre as plenárias e sobre o 10º 
CNTTR na reunião da regional 10 realizada dia 9 de setembro, em Curitiba

Demanda foi levantada durante os encontros regionais 
sobre questões previdenciárias

Os representantes dos sindicatos devem ser escolhidos em assembléia promovida no mês de 

outubro, sendo que os nomes dos selecionados deverão constar na lista de presença e na ata 

da assembléia. Podem ser indicados apenas associados que estejam em dia com as obrigações 

estatutárias perante o sindicato.

MEtAs – De acordo com o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, o objetivo das Federações 

de Trabalhadores na Agricultura das regiões Centro-Sul e Sudeste é levar o maior número 

possível de delegados (as) ao 10º CNTTR. “Nossa expectativa é de que o Paraná participe 

com cerca de 200 pessoas. Será o maior grupo já organizado para o evento. A idéia é mostrar 

a nossa força política no sistema sindical brasileiro da Contag”, afirma Mueller.

Ainda segundo ele, a participação dos sindicatos nas plenárias regionais será fundamental para 

enriquecer os debates preliminares ao Congresso. “Os nossos congressos são realizados a cada 

quatro anos e representam um dos momentos mais importantes para o Movimento Sindical de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR). Além de analisar a situação atual do MSTTR, 

das políticas públicas ligadas ao nosso segmento e do sindicalismo, estaremos nesta 10ª edição 

do evento propondo ações para os próximos quatros anos e elegendo a nova diretoria da Contag, 

daí importância da participação maciça de todos”, completa Mueller. 

visitAs – Os diretores da Fetaep estiveram nas dez regiões sindicais vinculadas à Federação, 

entre os dias 02 e 12 de setembro. eles participaram das reuniões ordinárias para ressaltar a 

importância do envolvimento de todos os STRs nas plenárias regionais e no 10º CNTTR, tirar 

as dúvidas sobre as normas e regimento interno, bem como, incentivar todos a superar as 

dificuldades para cumprir a meta de levar, no mínimo, 200 pessoas ao Congresso da Contag. 

CAlEnDáRio DAs PlEnáRiAs REgionAis
Região

01 e 07

02 e 06

03 e 04

05 e 09

08 e 10

Data

4 e 5 de novembro

6 e 7 de novembro

11 e 12 de novembro

13 e 14 de novembro

18 e 19 de novembro
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avançam as negociações para a criação de 
programa de habitação rural

Justiça dá ganho de causa a agricultor 
na polêmica sobre cobrança de iptu x itr

Fetaep faz recredenciamento de técnicos que atuam no pncF

estão avançando as negociações entre o MSTTR e o governo federal para a criação do Programa de habitacional 

Rural (PhR). várias reuniões e audiências vêm sendo realizadas nos últimos meses com o envolvimento de 

diversos ministérios, além da Caixa econômica Federal e do Incra. 

“O programa é fruto da pauta do grito da Terra Brasil, realizado em maio, quando o governo se comprometeu a criá-lo 

até o mês de julho. Desde então o assunto passou a ser objeto de várias discussões com a participação da Contag e 

das Federações. Mas o processo ganhou mais agilidade após a manifestação que fizemos em Brasília, nos dias 19 e 

20 de agosto, para cobrar a promessa feita pelo governo no grito”, afirma o diretor da Fetaep, Aristeu Ribeiro.

Ainda de acordo com Aristeu, o programa deverá ser aprovado durante o mês de setembro para ser viabilizado a 

partir de janeiro de 2009.  

Uma decisão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Paraná tem sido utilizada pela assessoria jurídica da Fetaep 
como exemplo para defender os agricultores familiares que 
estão sendo prejudicados pela cobrança do Imposto Predial 

A decisão foi fundamentada em ementa publicada 
anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça e ao 
conteúdo disposto no artigo 15, do Decreto-lei 57/66. 
Ao justificar o seu voto, o relator Luis espíndula 
afirmou: “O ITR não incide somente sobre os imóveis 
localizados na área rural do município, mas também 
sobre aqueles que, situados na área urbana, são 
comprovadamente utilizados em exploração extrativa, 
vegetal, pecuária ou agroindustrial.  No caso dos autos, 
verifica-se que, a partir da documentação juntada pelos 
autores, resta inconteste a destinação do imóvel, há 
diversos anos, à atividade rural (predominantemente 
extrativa vegetal)”.

Segundo o assessor jurídico da Fetaep, João Batista 
de Toledo, o resultado desse processo – concluído 
em 2007 – pode beneficiar outros agricultores. 
“essa decisão representa uma grande conquista do 
agricultor familiar perante a Justiça e serve para 
alertar outras pessoas que estejam enfrentando a 
mesma situação”, afirma. 

Os técnicos indicados pelos STRs filiados à Fetaep para atuar no Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que não 
fizeram o recadastramento promovido pela Federação entre os dias 13 de agosto e 5 de setembro tiveram a senha e o 
credenciamento suspensos.

Assim, eles ficaram impossibilitados de exercer qualquer atividade dentro do PNCF até que a situação seja regularizada. De acordo 
com a assessora da área de crédito fundiário da Fetaep, Ana Paula Conter Lara, o recredenciamento foi adotado para permitir 
um acompanhamento melhor da atuação dos 59 técnicos credenciados pela Fetaep, desde o momento em que eles recebem a 
capacitação inicial até a implementação dos projetos.

Negociações ganharam mais agilidade após mobilização realizada em agosto com a 

presença de 500 dirigentes sindicais e agricultores familiares em Brasília

Para o assessor jurídico da Fetaep, João Batista de Toledo, 
resultado do processo pode beneficiar mais agricultores familiares

Medida visa melhor acompanhamento dos técnicos credenciados pela Fetaep, desde a capacitação inicial

Territorial Urbano (IPTU) ao invés do Imposto Territorial 
Rural (ITR). Muitas prefeituras fazem a cobrança irregular 
do IPTU alegando que a propriedade está localizada em 
perímetro urbano.

era o caso da família de estefano Francisco Jablonski que, 
apesar de ter o imóvel registrado no Incra desde 1942 e 
sobreviver há anos da atividade agrícola, passou a receber 
a cobrança do IPTU pela prefeitura de Araucária em 1991. 
Mas a Justiça deu ganho de causa ao agricultor após vários 
anos de luta. Já em primeira instância, o juiz de direito da 
vara Cível da Comarca de Araucária, Luiz Cláudio Costa, 
julgou procedente o pedido de anulação do lançamento de 
IPTU sobre a propriedade da família Jablonski.

A sentença foi confirmada pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná. O TJ não acatou o argumento da prefeitura 
de Araucária de que a área está localizada em zona urbana 
e possui os requisitos para a cobrança do IPTU. O colegiado 
deixou claro que, neste caso, é a destinação econômica do 
imóvel que deve prevalecer para fins de tributação. 
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trabalhador rural não deve 
ganhar menos que o valor do piso estadual

Fetags da região sul elaboram pauta unificada
pronaf

Os sindicatos não devem negociar cláusulas que contemplem remuneração com valor inferior 
ao estabelecido pela legislação estadual para os trabalhadores rurais. A recomendação é do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) que emitiu uma circular a todas as entidades sindicais do 
Paraná que representam tanto os trabalhadores como os empregadores rurais. 

O documento foi assinado pelo procurador do Trabalho, Luercy Lino Lopes. “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. A recomendação é fruto dessa iniciativa nossa”, explica o assessor jurídico 
da Fetaep, Carlos Buck. 

O piso salarial regional foi criado no Paraná em 2006 através da Lei nº 15.118, com base 
na lei complementar federal nº 103, de 14 de julho de 2000. ela concede aos estados e ao 

Representantes das comissões de 
assalariados das Fetags do Paraná, Santa 
Catarina e Rio grande do Sul estiveram 
reunidos, entre os dias 28 e 29 de agosto, 
em São José (SC). eles elaboraram uma 
pauta unificada para ser negociada nas 
convenções coletivas de trabalhadores 
rurais que atuam em diversas atividades, 
como fruticultura e madeira.

Além disso, os participantes decidiram 
acionar a Contag para que, através da 
Confederação, seja encaminhado um 
ofício ao Ministério do Trabalho exigindo o 
cumprimento da Norma Regulamentadora 
65, através de fiscalização mais rigorosa, 
especialmente em relação à certidão 
liberatória. O documento deve ser emitido 

Documento é resultado da mediação do MPT solicitada pela Fetaep por falta de acordo com a 
classe patronal na negociação coletiva que começou a ser discutida em março

O diretor de assalariados rurais da Fetaep, 
Jairo Corrêa de Almeida, representou o 
Paraná em São José (SC) e na reunião com a 
coordenadora do grupo móvel

Distrito Federal expressa autorização para “instituir, mediante lei de iniciativa do Poder 
executivo, o piso salarial de que trata o inciso v do art. 7º da Constituição Federal para 
os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo 
coletivo de trabalho”.

Segundo o procurador Luercy Lino Lopes, a recomendação do MPT foi emitida 
considerando que a categoria dos trabalhadores rurais é contemplada pela lei estadual 
do piso regional, cujo valor em vigor é de R$ 527,00, de acordo com a lei 15.826, de 
15 de maio de 2008. 

“A inobservância do piso previsto na legislação estadual, em instrumentos normativos, gera 
o desrespeito às mais comezinhas normas protetivas do trabalho, configurando lesões aos 
direitos ou interesses dos trabalhadores rurais”, afirma no documento. 

Além disso, o valor do piso deve ser utilizado como parâmetro nas negociações e acordos 
coletivos de trabalho, levando em consideração o “Princípio da prevalência da norma 
mais benéfica”. 

“A partir da constatação irrecusável de que a instituição de um piso salarial a determinada 
categoria só pode, por determinação constitucional, ter como objetivo a melhoria de sua 
condição social, mostra-se absolutamente inadmissível aceitar que um instrumento normativo 
que fixa piso salarial inferior possa se sobrepor a uma lei que estabelece piso salarial 
superior, mais vantajoso para os trabalhadores envolvidos”, argumenta o procurador. 

Segundo Luercy Lino Lopes, a fixação de pisos com valores mais baixos em relação aos 
dos pisos salariais estaduais pode levar os responsáveis pela negociação a responder por 
eventual ação civil pública, podendo, inclusive, virem  a ser condenados a pagar indenização 
por dano moral coletivo.  

quando os trabalhadores são recrutados para 
atuar em outros municípios ou estados. 

No encontro das Fetags do Sul foi ainda 
decidido discutir a migração irregular de 
mão-de-obra e o trabalho escravo no meio 
rural com a coordenadora do grupo móvel de 
combate ao trabalho escravo do Ministério 
do Trabalho da região Sul, Luize Neves. 

A reunião aconteceu dia 3 de setembro, 
na Procuradoria do Ministério do Trabalho, 
em Curitiba, com a presença dos diretores 
de assalariados da Fetaep, Jairo Corrêa 
de Almeida, da Fetag-RS, Nelson Wild, 
e da Fetaesc, Joaozinho Althoff. Também 
participou o assessor jurídico da Fetaep, 
Carlos Buck. 

Cerca de 100 agricultores familiares dos 
municípios de Primeiro de Maio e de Paraíso do 
Norte participaram, no dia 27 de agosto, de um 
encontro que tratou sobre as regras do Pronaf 
para a safra 2008/2009. 

O evento foi promovido pelo STR de Bela 
vista do Paraíso e contou com a presença do 
vice-presidente e diretor de política agrícola 
da Fetaep, Mário Pléfk, e do assessor Flávio 
D´Ângelo. 

Nos dias 19 e 20 de agosto, os dois também 
estiveram em Umuarama para discutir a criação 
de novas unidades da Cresol com a participação 
de representantes da Cresol e dos STRs. 

A íntegra da recomendação do MPT aos sindicatos está disponível no endereço 
eletrônico www.fetaep.org.br, na seção políticas de ação/salarial/documentos.
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Brasileiros participam de curso destinado
à formação da juventude rural do Mercosul

encerrada a série de eventos para conselheiros fiscais 

400 pessoas participam de encontro de produtores de leite em guarapuava

evento está reunindo representantes da juventude rural do Brasil, 
Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai

Os conteúdos foram repassados por Solange halmata e pelo contador Sérgio Bernert

Palestras sobre planejamento forrageiro e qualidade do leite 
foram ministradas durante o evento

Nove brasileiros estão representando o País no Curso 
Regional de Formação de Jovens Rurais da Reunião 
especializada da Agricultura Familiar (Reaf) do 
Mercosul. entre eles estão três lideranças vinculadas 
à Contag: Ângela Silva, coordenadora de jovens da 
Fetaema (Maranhão), Marcos Brambilla, coordenador 
de jovens da Fetaep (Paraná) e o vice-presidente da 
Fetaet (Tocantis), William Clementino.

O primeiro módulo do curso aconteceu entre os dias 25 
e 29 de agosto na Província de Luján, a 70 quilômetros 
de Buenos Aires, Argentina. A capacitação reúne 35 
jovens de entidades que representam a juventude rural 
do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

Nessa primeira etapa,  os participantes discutiram 
a trajetória do desenvolvimento rural no continente 
americano e o papel da juventude nesse processo. 
eles também trocaram experiências sobre a formação 
de jovens dirigentes rurais, analisaram práticas de 
construção de poder, seus modos de acumulação e 
contribuição para a transformação dos territórios rurais. 

Foi realizado, entre os dias 27 e 28 de agosto, em guarapuava, o último encontro sobre gestão e organização 
sindical promovido este ano pela Fetaep, com apoio da Contag e Senar. O evento foi promovido de forma 
descentralizada atingindo as dez regionais sindicais vinculadas à Federação. Ao todo, houve a participação 
de 317 pessoas de 127 STRs.

“A maior parte das vagas foi destinada aos conselheiros fiscais pois eles eram o público-alvo dos encontros. 
Mas também tivemos a presença de funcionários, tesoureiros, presidentes. Os participantes foram bem 
receptivos. houve grande interesse pelos conteúdos e algumas regiões solicitaram que a Federação promova 
mais vezes o evento “, afirma a funcionária do setor de arrecadação da Fetaep, Solange halmata. ela foi uma 
das responsáveis pelo repasse das orientações juntamente com o contador da Federação, Sérgio Bernert.

Nos encontros foram abordados temas ligados às atribuições do Conselho Fiscal, contabilidade sindical rural, 
Programa Nacional de Fortalecimento das entidades Sindicais (PNFeS), entre outros assuntos. 

Cerca de 400 pessoas participaram do encontro regional de produtores de leite, realizado dia 9 de agosto, no Centro 

de Tradições gaúchas (CTg) Fogo de Chão, em guarapuava. 

O evento foi uma realização do Instituto emater, com apoio da Fetaep e Senar-PR. Representantes da diretoria da 

Federação também prestigiaram o evento como o diretor administrativo, Jairo Corrêa de Almeida, o secretário geral, 

Aristeu Ribeiro, a coordenadora de mulheres, Mercedes Panassol, e o coordenador de jovens, Marcos Brambilla. 

O encontro fez parte da programação da exposição Agropecuária e Industrial de guarapuava – expoguá. Após assistir 

a palestras sobre planejamento forrageiro e qualidade do leite, os participantes puderam conferir outras atrações 

como o torneiro leiteiro, o julgamento de bezerras e a Feira de Sabores regional que apresentou vários produtos da 

agroindústria familiar.

O próximo módulo será realizado no Rio de Janeiro, 
entre os dias 22 e 26 de novembro. Ao todo serão 
quatro módulos que deverão ser encerrados em 
março de 2009, completando carga horária de 160 
horas de capacitação. 

“A troca de experiências ocorrida no primeiro módulo 
nos mostrou a complexidade da agricultura familiar nos 
países do Mercosul. Também tivemos acesso a muitas 
informações que serviram para abrir nossos olhos sobre 
a importância de contribuírmos para a construção de 
politicas públicas que proporcionem o desenvolvimento 
da agricultura familiar levando em consideração os 
aspectos humano, social e de sustentabilidade do meio 
ambiente”, afirma Marcos Brambilla.

Ainda de acordo com o coordenador de jovens da 
Fetaep, o curso propõe aos jovens que seja realizado 
um trabalho destinado a promover o fortalecimento 
da agricultura familiar no âmbito do Mercosul 
respeitando as culturas locais e também as questões 
de gênero, raça e etnia.


