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Fetaep participa do Seminário Regional Sul da Contag 

I Reunião da Diretoria Executiva da CTB/PR
A diretoria executiva da Central dos Trabalhadores do 

Brasil – Paraná, se reuniu em sua primeira reunião da 

gestão 2009/2013, no ultimo dia 22 de outubro, na 

sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado do Paraná.

Estavam presentes na Reunião:

Ademir Muller – 1º vice-presidente CTB

Mercedes Panassol – Conselho Fiscal

Jairo Correia de Almeida - Secretaria de Finanças 

Mário Plefk – Secretaria de Política Agrícola

José Agnaldo Pereira - Presidente

Luiz Ary Gin – 2º vice presidente 

A Fetaep participou do 6º seminário regional da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura, (Contag), realizado de 13 a 16 de 

outubro em Florianópolis (SC). O encontro debateu o 

desenvolvimento rural, as políticas de territorialidade 

do governo federal e o planejamento estratégico do 

movimento sindical do campo para os próximos 

quatro anos.

O seminário reuniu dirigentes sindicais dos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A caravana 

paranaense contou com cerca de 70 pessoas. 

O seminário discutiu questões nacionais com forte 

impacto na produção agrícola da Região Sul, como a 

atualização do Código Florestal, proposta do Deputado 

Federal do Paraná Assis do Couto.

O seminário reuniu dirigentes sindicais dos três estados do sul do país, a caravana paranaense contou com cerca de 70 pessoas

Laura de Jesus Moura e Costa - Secretaria de Defesa 

do Meio-ambiente

Agenor Oliveira Neto - Secretaria Geral

Nelson Luiz Bonardi - Secretario Geral Adjunto

Mário Antonio Ferrari – Secretaria da Saúde, Segurança 

e Meio-ambiente no Trabalho

Zenir Teixeira de Almeida - Secretaria de Política 

Sindical e Relações Institucionais

Durante a reunião vários assuntos foram tratados e 

também foram gerados importantes encaminhamentos, 

como a realização do Encontro das Mulheres da CTB-

PR no próximo dia 14 de novembro e a participação 

De acordo com o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, 

o seminário  é uma das agendas mais importantes 

do calendário sindical do segundo semestre. Levanta 

discussões importantes de interesse nacional e 

sobretudo respeitando as particularidades de cada 

região. “Discutimos questões de territorialidade, 

desenvolvimento rural sustentável e solidário, e a 

participação do movimento sindical nas eleições de 

2010”, disse. 

A Contag é a maior organização confederativa camponesa 

no mundo, pois reúne 27 Federações e quatro mil e cem 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais. Representando 

cerca de 25 milhões de trabalhadores em todo país.

na Sexta Marcha da Classe Trabalhadora no dia 11 de 

novembro, em Brasília.

A próxima reunião da diretoria executiva será no 

dia 18 de novembro, no Sindicato dos Papeleiros 

de Curitiba.
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e d i t o r i a l

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep

outubRo 2009

CoMPRoMISSo        REPRESENtANtE

Agricultura familiar e o Censo Agropecuário 2006

O desenvolvimento agrário no Brasil esta tomando uma nova cara. De acordo com 

dados do Censo Agropecuário do IBGE divulgado neste mês, podemos perceber 

que as grandes produções mecanizadas estão perdendo espaço para os pequenos 

e médios produtores. Estes trabalhadores que já representam quase a metade da 

produção nacional estão conseguindo atingir metas nunca antes imaginadas.

A agricultura familiar emprega hoje, em um pouco menos de um quarto da área 

total produtiva do país, um numero três vezes maior de trabalhadores diretos do 

que na agricultura industrial.

Essa força coletiva esta sendo responsável por quase a metade do valor bruto 

gerado no país com a agropecuária, destinando quase a totalidade da sua produção 

para o prato dos brasileiros.

Tudo isso nos mostra a capacidade que a agricultura familiar tem de gerar renda 

e aproveitar ao máximo o espaço físico, planejando e distribuindo corretamente 

a área de cultivo sem desperdício. Graças a isso, a agricultura familiar tem sido 

responsável por abastecer mais de três quartos dos lares do país, com produtos de 

melhor qualidade e com preços acessíveis ao bolso dos brasileiros.

Essa ascensão não veio por acaso. É fruto de muita luta do movimento sindical 

dos trabalhadores rurais, de muito trabalho e antes de tudo da fé de cada 

trabalhador que acreditou no trabalho coletivo, apostando 

nas policulturas, beneficiando assim a população 

com uma maior diversidade de alimento o ano todo.

Saudações Sindicais

01/10 Encontro Souza Cruz – Rio Negro Dependências Da Empresa

01 e 02/10 encontro da previdência social – STRs da gerencia executiva do INSS - Maringá Ademir Mueller
Aristeu Ribeiro
Jairo Correa
Milton Preseziniuk
Antonio Miozzo 
Ângela Fachinetti
Jose Wilson(Contag)

02/10 Seminário territorial - vale do Ivaí Mário Pléfk

02/10 Encontro do Comitê do Dep. Assis - Francisco Beltrão Ademir Mueller
Aristeu Ribeiro
Jairo Correa
Marcos Brambilla

02/10 Encontro de Mulheres área Leiteira (Região 8) - Rio Bonito do Iguaçu Mercedes Demore
Maria Marucha 

05/10 v Simpósio de Educação do Campo - Faxinal do Céu Mercedes Demore

05/10 Reunião Ademir com Gim da Fetiep - Curitiba Ademir Mueller

05/10 Reunião da Diretoria Executiva - Curitiba Diretoria 

05/10 reunião seab - Curitiba Ana Paula

05/10 Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil - Curitiba Mercedes Demore

06/10 Reunião da Diretoria Executiva - Curitiba Diretoria

06/10 Reunião do Conselho Consultivo - senar Ademir Mueller

07/10 36ª Reunião ordinária do Conselho de previdência social em Curitiba Aristeu Ribeiro

07/10 Reunião da Regional 2 – centro cultural Mario Pléfk
Aristeu Ribeiro

08/10 Encontro intermunicipal da 3ª Idade em são tomé Ademir Mueller

09/10 Lançamento do produtor qualidade - irati Mario Pléfk

09/10 Reunião entre empresas, afubra e federações para tratar custo de produção do tabaco Flavio D´Angelo
Paulo Macedo

09/10 vale do Ribeira - Adrianópolis Paulo Macedo

09/10 Encontro intermunicipal de Jovens - Iporã Marcos Brambilla

10/10 Encontro intermunicipal de Jovens - iporã Marcos Brambilla

12 a 16/10 Seminário regional sul - Florianópolis Diretoria

15/10 Reunião Contag sobre Reforma Agrária - Recife João Batista

16/10 Reunião Contag sobre Reforma Agrária - recife João Batista

17/10 Reunião Contag sobre Reforma Agrária - Recife João Batista

19/10 Reunião do Comitê Gestor Intersecretarial do Fundo de Aval (SEAB) Mario Pléfk
Flavio D´Angelo
Ângela Fachinetti

19/10 reunião do CPRA – centro de agronegócio Diretoria

19/10 oficina ENFOC região sul - Curitiba Marileia Tonietto

20/10 Encontro de Educação de Jovens e Adultos (STR Guarapuava/Emater/Fundação Terra/INCRA/MDA) (STR 
Guarapuava) - Guarapuava

Marcos Brambilla

20/10 reunião conae - seed Mercedes Demore

21/10 Posse Nova Diretoria de Ortigueira Marcos Brambilla

22/10 reunião diretoria - fetaep Diretoria

22/10 Reunião na seab - Curitiba Ademir Mueller
Mario Pléfk

23/10 Encontro de Mulheres - Brasilândia do Sul Mercedes Demore
Jairo Correa

23/10 Encontro Estadual da Comissão da Juventude Rural - Fetaep Marcos Brambilla
Ana Paula Conter
Elisa Cristiane

23/10 encerramento agrinho - Curitiba Mario Pléfk

23/10 Reunião na seab - Curitiba Mario Pléfk
Ademir Mueller
Aristeu Ribeiro
Flavio D´Angelo
Luciana Plozeli

24/10 Encontro da 3ª Idade - Assis Chateaubriand Aristeu Ribeiro

24/10 Audiência Pública Regularização Fundiária da propriedade - Comunidade Rio Pequeno João Batista

26/10 reunião da diretoria – mudança estatutária Diretoria

27/10 Definição da realização de audiência Pública - Cascavel e Medianeira Jairo Correa

27/10 16ª Reunião Extraordinária com Conselho Estadual do Meio Ambiente - sema Aristeu Ribeiro
Paulo Macedo

29/10 Encontro Estadual sobre Política Agrária - Fetaep Marcos Brambilla
Ana Paula Conter

29/10 Reunião da saúde da mulher – Curitiba Mercedes Demore

29 e 30/10 encontro da previdência social –gerencia executiva regional - Cascavel Aristeu Ribeiro
Ademir Mueller
Jairo Correa
Ângela Fachinetti
Antonio Miozzo
Milton Preseziniuk
Evandro (Contag)

30/10 Encontro Estadual sobre Política Agrária Marcos Brabilla
Ana Paula Conter

 30/10 Conselho estadual da saúde Mercedes Demore
Aristeu Ribeiro

 31/10 Posse nova diretoria str capitão Leônidas marques  Marcos Brambilla
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A juventude rural do estado do Paraná se reuniu em um encontro estadual, nos dias 22 e 23 de outubro 

na Fetaep.

O encontro contou com a presença da educadora Jussara Ribeiro, do Instituto Emater, que fez uma 

palestra bem animada e com dinâmicas explicativas sobre o tema “Empreendedorismo Rural”. Na tarde 

do dia 22, os jovens conheceram o Roteiro do Caminho do vinho, em São José dos Pinhais, onde 

visitaram agroindústrias familiares.

Na manhã do dia 23 eles visitaram o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, em Curitiba. 

Durante a visita os jovens conheceram as novas experiências e cursos disponíveis para a Agricultura 

Familiar do Paraná. 

Terminando o encontro no período da tarde, foi feito a avaliação dos trabalhos e o planejamento das 

ações da Juventude Rural do Paraná para o ano de 2010, dentre as ações planejadas está o Festival 

Nacional da Juventude Rural que vai acontecer no mês de junho de 2010. 

No último dia 12 de outubro foi empossada a nova diretoria do STR de Nossa 

Senhora das Graças, para a gestão 2009/2014. Quem procedeu a cerimônia 

foi Cleuson Ramos do STR de Guaraci. 

A diretoria ficou assim composta:

Adelson Farias Luz – Presidente

Clemente Moreira Marques - Secretário 

Milton Fernandes de Souza - Tesoureiro 

No dia 18 de outubro foi realizado um 

almoço de confraternização entre os 

associados, com sorteio de brindes.

Encontro Estadual da
comissão da JuvEntudE rural

PossE str dE nossa 
sEnhora das Graças

Rua Marechal Deodoro, 450 - 16º andar  -  Fone: (41) 2106-0401 - Fax: (41) 3323-1779  -  CEP: 80010-010  -  Curitiba - Paraná
http://www.senarpr.org.br       -     e-mail: senarpr@senarpr.org.br

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

CONSELHO ADMINISTRATIVO Membros Suplentes Jairo Correa de Almeida - FETAEP
Marcos Junior Brambilla - FETAEP Luiz de Oliveira Netto - SENAR AC

Presidente João Luiz Rodrigues Biscaia - SENAR AC
Ágide Meneguette - FAEP Nelson Costa - OCEPAR Membros Suplentes

Ari Faria Bittencourt - FECOMÉRCIO Paulo José Buso Júnior - FAEP
Membros Titulares Lauro Lopes - SENAR AC

Ademir Mueller - FETAEP CONSELHO FISCAL Mario Plefk - FETAEP
Darci Piana - FECOMÉRCIO
Wilson Thiesen - OCEPAR Membros Titulares SUPERINTENDENTE

Rosanne Curi Zarattini - SENAR AC Francisco Carlos do Nascimento - FAEP Ronei Volpi

outubro/2009S E N A R - P A R A N Á

www.senarpr.org.br    -    senarpr@senarpr.org.br

Qualificando e 
promovendo a 

família rural

No último dia 23 de outubro, pelo 14º ano seguido, visão de quase 80 mil professores em oito mil 
o Programa Agrinho premiou os trabalhos de escolas. Os trabalhos premiados foram 
crianças, professores, escolas e municípios que se desenvolvidos ao longo do ano como atividades 
destacaram em 2009. No entanto, a vitória não foi extracurriculares para as crianças. “A cada ano, 
apenas dos 212 premiados do concurso, mas mais de um milhão e meio de crianças e jovens do 
sim, dos paranaenses e do meio ambiente. O ensino básico, das escolas públicas e privadas do 
objetivo é levar educação e conscientização para o estado fazem parte desta intervenção positiva na 
meio-ambiente, e envolveu pessoas em 388 realidade das comunidades”, disse Meneguette.
municípios do Estado.

“Estamos contribuindo para a formação de uma 
Além das escolas, alunos e professores é nova sociedade, uma nova geração, melhor e mais 
necessário ressaltar a importância da parceria do consciente”, disse o presidente do Sistema FAEP, 
SENAR-PR com o governo estadual, através das Ágide Meneguette. “A prova disso são os exemplos 
secretarias de Educação, Meio ambiente, Justiça e que crianças e jovens vêm realizando em todo o 
Cidadania e Agricultura para o sucesso do Agrinho. Paraná. O Agrinho é, a nosso ver, uma grande 
Outros parceiros que também contribuíram na contribuição que o sistema vem dando a educação 
realização foram o Ministério Público Estadual, do Paraná”, acrescentou.
Ministério do Trabalho e Emprego, TRT 9ª Região, 
Receita Federal, Banco do Brasil, Previdência 
Social, Ministério Público do Trabalho, Itaipu e Dow 

São mais de 1,5 milhão de estudantes envolvidos 
AgroSciences.

em mais de 5,5 mil projetos. Tudo sob a super-

Parceiros

Números

Formando uma nova geração
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assalariados rurais: quem são eles?

Atualmente, a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Paraná (Fetaep), representa 

cerca de 1,2 milhão de trabalhadores rurais. Destes, 

420 mil são assalariados rurais. Muitos ainda trabalham 

sem registro em carteira, mas a Fetaep vem lutando 

junto aos empregados e governo para regularizar essa 

condição de trabalho.

Os responsáveis pelo departamento de Assalariados 

Rurais da Fetaep são:

• Jairo Correa de Almeida – Diretor Titular

• Ademir Mueller – Diretor Adjunto

• Carlos Buck – Assessor Jurídico

• João Batista de Toledo – Assessor Jurídico

• Leonaldo Silva – Assessor Jurídico

• Ângela Maria Fachinetti do Carmo – Funcionária do 

Departamento 

O departamento de políticas salariais da Fetaep defende 

os interesses dos trabalhadores (as) rurais paranaenses 

nas campanhas salariais e negociações coletivas. Dos 

cerca de 420 mil empregados rurais paranaenses, 

aproximadamente 300 mil são abrangidos por 

convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho. 

O último censo agropecuário publicado pelo Ministério 

do desenvolvimento Agrário mostra que apesar de ocupar 

apenas 24,3% da área total dos estabelecimentos 

agropecuários, a agricultura familiar é responsável por 

38% do valor Bruto da produção gerado, (veja figura 

acima). De acordo com o Diretor de Assalariados da 

Fetaep, Jairo Correa, todo o valor gerado pela produção 

da agricultura familiar também é fruto do trabalho do 

assalariado rural.

A Fetaep presta assistência jurídica e assiste os trabalhadores 

rurais paranaenses em todas as suas necessidades. Também 

tem cobrado dos órgãos responsáveis a fiscalização mais 

intensiva para combater a informalidade no campo, que 

atinge 65% da categoria, a migração irregular de mão-de-

obra entre estado e município, a exploração do trabalho 

escravo, entre outras irregularidades. 

Nos últimos anos a Fetaep conseguiu avanços significativos 

para os assalariados rurais, e ainda continua trabalhando 

para conseguir melhores condições de trabalho em 

questões ligadas à segurança e saúde do trabalhador, 

transporte e alojamentos adequados, alimentação, 

prevenção quanto ao manuseio, uso inadequado e 

indiscriminado de agrotóxicos, entre outros.

Acompanhe alguns dos avanços conquistados pela 

Fetaep para os assalariados nos últimos anos: 

• Foi proibido o carregamento de ferramentas soltas 

junto às pessoas;

• Estabilidade à gestante em período de 180 dias;

• Piso diferenciado para trabalhadores com mão-de-

obra especializada.

São aqueles que trabalham no campo em regime de 

trabalho permanente ou temporário.

Apesar de ocupar apenas 24,3% da área total dos estabelecimentos 
agropecuários, a agricultura familiar é responsável por 38% do valor 
Bruto da produção gerado  Quem são os assalariados rurais?

ASSALARIADO TEMPORÁRIO

São os trabalhadores que se empregam 

alguns meses do ano na lavoura. Tem vínculo 

empregatício, a maioria não é formalizada e 

migram de safra em safra. 

ASSALARIADO PERMANENTE

São os trabalhadores que recebem remuneração 

fixa pela prestação do serviço no meio rural, com 

vínculo empregatício e a maioria é formalizada.

• Adicional de 30% de insalubridade ou periculosidade 

sobre o salário da categoria para os trabalhadores em 

atividades diárias em estábulos, cavalariças, granjas, 

piscicultura, além de horas extras entre 50% e 100% 

sobre a hora normal, adicional noturno entre 20% e 

50%, dentre outros benefícios;

• Este ano no Grito da Terra Paraná, ficou estabelecido a 

criação de um Grupo Técnico entre a Fetaep, o governo 

estadual e a classe patronal, para discutir sobre o destino 

de cerca de 70 mil cortadores de cana, que vão perder seus 

postos de trabalho devido à mecanização da colheita;

• Promulgação da Lei 11.718/08 - Lei da Agricultura 

Familiar - que regulamenta o trabalho a curto prazo e 

garante a inclusão dos trabalhadores (as) no regime geral 

da previdência de forma diferenciada de contribuição. 

o que é o piso salarial?
É o menor salário pago a um empregado, dentro de uma 

categoria profissional. O valor é estabelecido na data-

base e fixado por sentença normativa ou convenção 

coletiva entre os empregados e os empregadores. 

Nos municípios não abrangidos por convenções, 

acordos ou dissídios coletivos, os empregadores devem 

obedecer ao que determina a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), ou seja, nenhum trabalhador pode 

ganhar menos que o valor do salário mínimo fixado 

pelo governo federal. 

Mas há estados em que o que prevalece é o piso regional, 

como é o caso do Paraná. O piso regional paranaense 

em 2009 é de R$ 605,57. A criação do piso regional 

foi uma das reivindicações 

de anos, do Grito da Terra. 

A medida é importante 

porque em cerca de 50% 

dos municípios paranaenses 

os trabalhadores rurais não 

conseguem fechar os acordos 

coletivos de trabalho com 

a classe patronal e desta 

forma, os empregadores são 

obrigados a pagar o piso 

regional em vigor no Estado. 

“Todo o valor gerado pela 
produção da agricultura 
familiar também é fruto do 
trabalho do assalariado rural” 
– Jairo Correa
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Entenda o que é acordo coletivo de trabalho, 
convenção coletiva de trabalho e dissídio coletivo:

No Paraná, a Fetaep representa cerca de 1,2 milhão de trabalhadores 
rurais, destes 420 mil são assalariados rurais

As formas básicas de solução dos conflitos coletivos 

de trabalho são os acordos coletivos e as convenções 

coletivas de trabalho, instituídos pela CLT nos artigos 

611 a 624 e há também os dissídios coletivos de 

trabalho, regulados pelos artigos 856 a 875 da CLT.

Acordos coletivos de trabalho: é a decisão dos 

trabalhadores em assembléia, em efetuar acordos com 

os patrões, com o objetivo de alcançar avanços salariais 

e melhores condições de trabalho. 

Convenção coletiva de trabalho: é o acordo pelo qual 

dois ou mais sindicatos representativos da categoria 

estabelecem condições de trabalho a serem aplicáveis 

no âmbito de suas respectivas representações. Os 

resultados estendem-se para toda categoria. 

Dissídio coletivo de trabalho: quando não há acordo 

entre as partes, o STR move uma ação trabalhista 

contra o sindicato e federação patronal. Assim, cabe à 

justiça decidir sobre as normas a serem aplicadas. 

Quando chamar o sistema mediador? 

Antes de mover uma ação trabalhista, o STR pode 

optar por chamar o Sistema de Mediação Laboral do 

Ministério da Justiça. 

Mas como funciona?

Quando não há acordo entre patrão e empregado, qualquer 

uma das partes pode solicitar o sistema mediador, que vai 

custar € 50 (cinquenta euros) para cada um. Trocando em 

miúdos: uma pessoa (o mediador), que é um profissional 

habilitado e que está nas listas oficiais do Ministério da 

Justiça, vai mediar (de forma imparcial) as reuniões entre 

o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, para 

chegar a um acordo comum entre ambas as partes. 

Assim que trabalhadores e empregados chegam a um 

acordo, no prazo máximo de três meses, esse acordo 

é reduzido a escrito e assinado. Se as partes não 

alcançarem um acordo, mantém-se a possibilidade de 

utilizar a via judicial.

DADOS 2008

• Convenções Coletivas firmadas em 2008: 120 

Sindicatos firmaram Convenção 

Coletiva de Trabalho, onde a Média 

do Salário ficou em  R$ 464,35, 

que é igual salário mínimo Federal 

acrescido de 12%;

• Acordos na Área da Cana em 

2008: vários Sindicatos firmaram 

Acordo Coletivo de Trabalho, mas, 

somente um Acordo chegou as mãos 
A Fetaep presta assistência jurídica e assiste os trabalhadores rurais paranaenses em todas 
as suas necessidades

da Fetaep, onde as partes são: STR de Astorga e 

outros 6 STRs contra a usina Nova Produtiva, onde 

o Salário ficou em  R$ 500,00, que é igual salário 

mínimo Federal acrescido de 20.50%.

• Dissídio Coletivo de Trabalho Sindicato x 

Sindicato: 31 Sindicatos entraram com processo de 

Dissídio Coletivo de Trabalho junto ao TRT-Pr.

• Dissídio Coletivo de Trabalho Sindicato x FAEP: 

05 Sindicatos entraram com processo de Dissídio 

Coletivo de Trabalho junto ao TRT-Pr.

• Dissídio Coletivo de Trabalho FETAEP x FAEP: 23 

Municípios inorganizados em Sindicato que pertence a 

área da Fetaep fazem parte desse processo de Dissídio 

Coletivo de Trabalho que foi ajuizado junto ao TRT-Pr.

• obs: Todos os Dissídios foram julgados extintos 

pelo TRT-Pr. por falta do “comum acordo”, previsto 

na Emenda Constitucional 45. Todos os processos 

foram recorridos pela Fetaep junto ao TST, onde se 

aguarda julgamento.
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O diretor de Políticas Sociais da Fetaep, Aristeu Ribeiro esteve presente no evento apresentando 
um Projeto de Lei que prevê a alteração do código ambiental

- O evento contou com um público de 
aproximadamente 250 pessoas

str de cantagalo realiza 
seminário do meio ambiente 
e agricultura Familiar

Fetaep promove Encontro de Políticas sociais

O STR de Cantagalo realizou no último dia 28 de setembro 

o I Seminário sobre Agricultura Familiar e Meio Ambiente do 

município. O evento teve a parceria da Fetaep, do Serviço 

de Aprendizagem Rural (Senar), Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), Instituto EMATER e Projeto universidade 

Sem Fronteiras e da Prefeitura Municipal.

O seminário teve como objetivo esclarecer as dúvidas dos 

agricultores em relação aos procedimentos para o registro 

das áreas de preservação permanentes e reserva legal.

O engenheiro agrônomo Celso Alves de Araújo, um dos 

palestrantes, falou sobre a Legislação ambiental em 

vigor e sobre os diretos e deveres dos Agricultores em 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná (Fetaep), 

realizou no mês de outubro dois encontros de Políticas Sociais nos dias 02 e 03 

em Maringá, e nos dias 28 e 29 na cidade de Cascavel. O tema central abordado 

no encontro foi sobre “Previdência Social”.

O evento ajuda no esclarecimento sobre as mudanças ocorridas e na orientação dos 

participantes sobre a forma correta de agir diante de novas diretrizes tais como: 

aposentadoria por idade, 

invalidez, auxílio doença, 

salário maternidade, dentre 

outros. 

Os assuntos abordados 

foram: informações sobre o 

que trata a lei 11718/08; 

mudanças ocorridas 

com a publicação da 

Instrução Normativa nº 

40; orientações sobre a 

implantação do cadastro 

de segurados especiais e 

relação ao meio ambiente. 

 O diretor de Políticas Sociais e Meio Ambiente da Fetaep, 

Aristeu Elias e o Assessor do Dep. Assis do Couto, Altair 

dos Passos, apresentaram o Projeto de Lei 5898/2009 

que prevê a alteração do código ambiental, de modo que 

respeite as particularidades da Agricultura Familiar e 

viabilize a sustentabilidade da Agricultura Familiar.

O evento contou com um público de aproximadamente 

250 pessoas entre agricultores familiares, representantes 

de entidades ligadas à agricultura familiar (sindicatos), 

Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente dos municípios 

de Laranjeiras do Sul, virmond, Goioxim e Cantagalo.

da declaração da categoria. 

Os eventos previdenciários são 

sempre bastante polêmicos, 

ainda mais no meio rural.

Ao final dos dois encontros 

somou-se um público de 

cerca de 300 participantes 

entre dirigentes sindicais e 

funcionários dos Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais da 

região. 

Estavam presentes nos eventos o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, o Diretor de 

Políticas Sociais, Aristeu Ribeiro, Diretor de Assalariados, Jairo Correa, o Assessor 

de Previdência, Milton Preseziniuk e o Assessor Jurídico Antonio Miozzo. 

Os palestrantes fazem parte da diretoria e assessoria da Fetaep e também da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). O evento 

foi organizado pela Fetaep com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (Senar). 

Os palestrantes fazem parte da diretoria e assessoria da Fetaep 
e também da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag)

Ao final dos dois encontros somou-se um público de cerca de 300 
participantes entre dirigentes sindicais e funcionários dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais da região
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deputado assis reúne lideranças de todo 
Paraná para avaliação do mandato e das eleições de 2010

Grito da terra continua gerando bons resultados

Lideranças de mais de cem municípios paranaenses 
participaram do encontro organizado pelo mandato do 
deputado federal Assis do Couto, no dia 03 de outubro, 
em Francisco Beltrão/PR. O evento reuniu cerca de 500 
pessoas para avaliar e debater a atuação do parlamentar 
e planejar os próximos meses que completarão o seu 
segundo mandato na Câmara Federal.

Embora o Sudoeste do Paraná seja o reduto eleitoral 
do deputado, a ação do mandato em praticamente 
todas as regiões foram confirmadas pela presença de 
representantes de 103 municípios, entre lideranças 
partidárias, sindicais, cooperativistas, deputados 
estaduais e federais, prefeitos, vices e vereadores, 
superando as expectativas para o encontro.

A avaliação das ações dos dois mandatos foi feita por 
região e por setores e foi unânime quanto a importância do 
trabalho que vem sendo realizado pelo deputado Assis.

O Grito da Terra 

Paraná 2009, que 

aconteceu no ultimo 

mês de setembro 

continua gerando bons 

resultados. Itens da 

pauta de reivindicação 

que ficaram pendentes 

ainda estão sendo 

negociadas com os 

órgãos competentes.

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller, considera que os trabalhos, 

reuniões e articulações pós Grito da Terra, continuam rendendo 

avanços significativos. “O processo de negociação não acabou no 

dia 22 de setembro, este trabalho ainda perdura por muito tempo, 

o processo de comunicação com os órgãos do governo está bem 

mais acessível e isso 

tem favorecido muito o 

nosso dialogo”, afirma. 

A diretoria da Fetaep 

continua trabalhando 

para avançar ainda 

mais nas negociações, 

acompanhe na tabela 

abaixo os últimos 

resultados:

Questões que estavam na pauta de reivindicações e que ficaram pendentes estão sendo negociadas

Ademir Muller, presidente da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado do Paraná (Fetaep), falou da 
colaboração do deputado para fortalecer a agricultura 
familiar e o movimento sindical. “Este deputado representa 
a agricultura familiar, defende nossos interesses, por tem 
nosso total apoio”, disse.

O evento contou ainda com a presença do superintendente 
estadual do Ministério da Pesca, José Wigineski, dos 
deputados federais Anselmo de Jesus (PT/RO) e Geraldo 

Magela (PT/DF), dos deputados estaduais José Lemos, 
Tadeu veneri e Luciana Rafagnin. Elton Welter foi 
representado pelo assessor Rozalvo Finco. 

O último a se pronunciar foi o anfitrião do encontro. Assis 
salientou o caráter coletivo do seu mandato e que também 
as candidaturas anteriores se deram a partir das discussões 
com as organizações sociais e com o partido. “Nunca foi 
uma decisão minha, mas do conjunto e queremos que seja 
novamente dessa forma”, disse.

Assis falou também da representatividade do encontro 
que demonstrou o crescimento territorial do seu segundo 
mandato e a somatória de novas lideranças. Embora não 
tenha oficializado candidatura para 2010, o deputado 
encerrou o encontro dizendo que diante do que viu e ouviu, 
não poderá deixar de ser novamente o representante dos 
setores presentes na disputa por uma vaga no Congresso 
nas próximas eleições.

POLÍTICA AMBIENTAL

O QuE PEDIMOS o QuE CoNSEguIMoS

INCENTIvO À PRESERvAçãO DO MEIO 
AMBIENTE - Beneficiar unidades os 
proprietários de terra (de até 8 módulos 
fiscais) em regime de economia familiar 
que mantem áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal, concedendo-
lhes compensação financeira pelos serviços 
ambientais prestados. 

De inicio e reivindicação 
não foi aceita, mas a 
proposta está sendo 
estudada pelo governo 
estadual, que vai 
encaminhar um projeto 
para a Assembléia 
Legislativa e/ou vai criar a 
lei através de decreto.

MECANISMOS DE PROTEçãO DA APP 
(áREA DE PRESERvAçãO PERMANENTE) 
- Reivindicamos a criação de programa 
estadual que contemple a concessão de 
subsídios destinados à construção de cercas 
nessas áreas.

Posição favorável do 
governo.

POLÍTICAS SOCIAIS

TERCEIRA IDADE / Transporte Coletivo - 
Conforme previsto no Estatuto do Idoso, 
pedimos a criação de uma norma jurídica 
estadual que regule o transporte coletivo 
intermunicipal gratuito para idosos dentro do 
território paranaense.

O governo vai estudar a 
legalidade do processo de 
concessão de 2 passagens 
intermunicipais gratuitas 
e desconto de 50% na 
compra de mais de 2 
passagens. 

POLÍTICA AGRÍCOLA

O QuE PEDIMOS o QuE CoNSEguIMoS

FuNDO DE AvAL - considerando-se que os 
agricultores familiares honram o pagamento de 
seus empréstimos, apresentando baixíssimos 
índices de inadimplência, reivindicamos que 
o Fundo de aval se constitua na única garantia 
exigida para obtenção de financiamentos de 
investimentos agropecuários.

Sim, o governo será 
o único avalista na 
concessão de empréstimos 
aos Agricultores Familiares 
comprovadamente. 

POLÍTICA AGRÍCOLA

O QuE PEDIMOS o QuE CoNSEguIMoS

PROGRAMA DE MANEJO E 
CONSERvAçãO DE SOLOS - 
Reivindicamos a criação de um 
Programa de Manejo e Conservação 
de Solos, que contemple o estímulo 
à diversificação da produção das 
unidades familiares. 

O governo já iniciou um projeto 
bastante amplo que envolve 
29 micro-bacias juntamente 
com as áreas de Preservação 
Permanente. Desta forma 
vai ser incorporado esta 
proposta. 

SIMPLIFICAçãO DO 
RECADASTRAMENTO DE 
PROPRIEDADES FAMILIARES - 
Reivindicamos que o executivo 
estadual interceda junto a Copel 
e Receita Estadual criando 
mecanismos de simplificação para o 
recadastramento das propriedades 
de agricultores familiares.

O governo vai criar um grupo 
de trabalho, incluindo a Fetaep 
para ajudar na elaboração do 
projeto.

ATIvAçãO DA CEASA DE IvAIPORã 
- Embora a antiga reivindicação 
do Grito da Terra para a criação 
da CEASA de Ivaiporã tenha sido 
atendida, com a disponibilização 
das instalações necessárias, a 
mesma ainda não entrou em 
operação. Reivindicamos do governo 
do Estado apoio para sua efetiva 
operacionalização.

O governo considera que 
o município não suporta 
a criação de um Ceasa. 
vai criar então o Mercado 
regional do Produtor com a 
disponibilização de R$ 250 
mil. vai criar inclusive um 
grupo de trabalho incluindo 
a Fetaep com o objetivo de 
fomentar entre os agricultores 
do vale do Ivaí a produção de 
hortifrutigranjeiros. 

CuLTuRA DO TABACO - Retomar, em 
âmbito estadual, as discussões que 
envolvem a reconversão da produção 
de fumo. Para tanto, o governo 
estadual deverá criar um grupo de 
trabalho com instituições tais como 
Fetaep, visando ao estabelecimento 
de estratégias para a substituição 
gradativa desta cultura no Paraná.

O grupo de trabalho será 
criado e o governo vai 
continuar trabalhando nesse 
sentido, mas o agricultor 
tem que colaborar e aceitar a 
substituição. 

O Grito da Terra Paraná 2009, que 
aconteceu no ultimo mês de setembro 
continua gerando bons resultados

A diretoria da Fetaep continua trabalhando 
para avançar ainda mais nas negociações
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atividades da regional 08

Jovens trabalhadores rurais se reúnem em encontro intermunicipal

Encontros da terceira idade acontecem em todo Paraná 

A Regional 03 realizou nos dias 09 e 10 de outubro 

o Encontro Intermunicipal de Jovens Trabalhadores 

Rurais sediado em Iporã, na região noroeste do estado 

do Paraná. 

Com a participação de cerca de 35 jovens trabalhadores 

rurais de 8 municípios da região, o encontro tratou da 

Importância do Movimento Sindical, ressaltando a 

importância da participação dos jovens. O educador 

popular, Antenor Lima falou sobre a construção da 

sociedade e sobre a identidade do trabalhador rural.

ENCoNtRo EM ANtoNINA 
No último dia 23 de setembro de 
2009, o STR de Antonina realizou o 
Encontro dos Trabalhadores Rurais 
da 3º Idade, que contou com a 
participação de aproximadamente 
110 pessoas. Os temas tratados 
foram: Saúde do Idoso, Previdência 
Social, Associativismo, Estatuto 
do Idoso e Carteirinha do Idoso no 
Transporte Coletivo. 

O Diretor de Políticas Sociais da Fetaep, Aristeu Elias Ribeiro e o Assessor 
Previdenciário Milton Preseziniuk, estiveram presentes no evento, além de 
autoridades locais.

Segundo o presidente do STR de Antonina, heleundir Gonçalves, é importante 
valorizar a terceira idade. “Este evento é um reconhecimento à grande 
contribuição que os trabalhadores(as) rurais da terceira idade têm prestado a 
toda comunidade”, disse.

ENCoNtRo EM São toMé 
No último dia 08 de outubro de 2009, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São 
Tomé, realizou em parceria com os Sindicatos de Japurá e Indianópolis o 3º Encontro 
Intermunicipal da Terceira Idade, com mais de 120 participantes dos três municípios. 

Estiveram presentes no evento o Presidente da Fetaep, Ademir Mueller e o assessor 
Nilson Capalbo. O presidente do STR de São Tomé, Marcio José Serenini, abriu o evento 
destacando a importância dos idosos no movimento sindical e reafirmou o compromisso 
dos STRs com a 3ª idade.

Ademir Mueller falou sobre as principais 
conquistas do Movimento Sindical de 
Trabalhadores Rurais ao longo dos últimos 
anos e ressaltou a importância dos idosos 
permanecerem atuantes e participativos 
no movimento sindical. “A terceira idade 
rural pode e deve participar não apenas 
contribuindo para o movimento sindical, mas 
também usufruindo dos benefícios que eles 
mesmos ajudaram a conquistar” afirmou. 

No último dia 05 de outubro, a Regional 08 reuniu-se para 

discutir vários assuntos importantes que compunham a 

pauta, como: alimentação escolar; filiação dos STRs 

na Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB). Dos 

19 sindicatos que pertencem à regional, 10 estavam 

presentes: Guarapuava, Inácio Martins Prudentópolis, 

Laranjeiras do Sul, Nova Tebas, São Roque de Boa 

ventura, Mato Rico Goioxim ,Pinhão e Cantagalo. 

Também foi discutida a questão do preço do feijão que 

municípios que já formaram o Conselho Alimentação 

Escolar (CAE).

A Regional 08, informa também que no último 

mês de outubro foi empossada a diretoria do 

STR de Guarapuava, e no mês de setembro foi 

empossada a diretoria dos STRs de Cantagalo 

e Pinhão. Ainda no mês de setembro a regional 

realizou no STR de Prudentópolis o Encontro de 

Gestão e Organização Sindical.

segundo os produtores da região o preço ainda é baixo no 

PGPAF. Segundo eles, o preço mínimo deveria variar de 

R$ 100,00 a R$ 120,00, a saca de 60 Kg, para poder 

suprir a necessidade mínima do trabalhador rural. 

No decorrer da reunião, foi solicitado que a Delegada 

da Regional 08, Maria Marucha S. vetorazzi, que 

encaminhe um ofício para a Diretoria  Executiva da 

Fetaep, pedindo a intermediação da Federação juntos as 

prefeituras municipais para fazer um levantamento dos 

O encontro foi realizado com o apoio da Fetaep e do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

um tema de bastante importância,  por sua grande 

representatividade na região e que foi abordado por 

Nivaldo Micheti é a Bovinocultura de Leite – Organização, 

retorno, manejo e alimentação adequada de bovinos. 

O Diretor de Jovens da Fetaep, Marcos Brambilla, 

conversou com a juventude sobre a importância da 

organização produtiva e da participação dos jovens no 

movimento sindical.  Segundo ele o encontro foi bastante 

produtivo e a juventude aproveitou bastante, pois os temas 

vieram de encontro às necessidades locais. 


