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Nos dias 10 a 14 de março acontece em Brasília-

DF, o 10º Congresso Nacional de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais - CNTTR e as Eleições para 

Diretoria e Conselho Fiscal da CONTAG. Conforme 

mostram os números de companheiros inscritos, 

a delegação do Paraná será a maior de todos os 

congressos que a Fetaep já participou. Ao todo são 

163 delegados inscritos mais 11 assessores. 

Durante o congresso que vai definir as estratégias que 

orientarão as políticas para os próximos anos, além de 

debater questões e desafios relacionados ao Movimento 

Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR). Durante o Congresso também será eleita a 

nova direção da Contag para a gestão 2009/2013.

Neste Congresso a Contag pretende construir 

estratégias, denominadas de Planos de Lutas, que 

Realizou se nos dias 19 e 20 de fevereiro na sede da 

Federação a Assembléia Geral da Fetaep. Estiveram 

presentes cerca de 120 dirigentes sindicais, que durante 

os dois dias do evento discutiram e resolveram questões 

pertinentes ao movimento sindical rural e sobre os 

trabalhos previstos para o ano de 2009.

Ao todo foram cerca de 6000 agricultores familiares e 

trabalhadores rurais que a Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura do Estado do Paraná - Fetaep, mobilizou 

através dos STRs e levou para a 21ª edição do Show Rural, 

que aconteceu de 9 a 13 de Fevereiro em Cascavel (PR).

Fetaep se concentra nos últimos 
preparativos para o 10º CNTTR

Grande participação dos 
dirigentes sindicais na primeira Assembléia do ano

Fetaep da show no Show Rural

Capacitação de agricultores 
continua na pauta da Fetaep 
em 2009

Fetaep e STR de Catanduvas 
entregam 40 contratos de 
Crédito Fundiário 

Durante o ano de 2008, muitos cursos de capacitação 

foram realizados, e em 2009 a Fetaep continua com o 

mesmo desafio

A Fetaep STR de Catanduvas junto com entidades parceiras 

como o Branco do Brasil e a Prefeitura local entregaram no 

último mês de janeiro 40 escrituras

pág. 04

pág. 04
Trabalhadores rurais vão 
ter aposentadoria facilitada

Valorização do Salário Mínimo: 
reajuste passa vigorar a partir de 
1º de fevereiro  

pág. 08

pág. 08
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O ministro da Previdência Social, José Pimentel, informou 

que está sendo feito um levantamento de dados para 

cadastrar esses trabalhadores, de modo que as agências da 

Previdência tenham seu histórico no momento em que for 

pedido o benefício. 

A partir de 1º de fevereiro, o salário mínimo no Brasil 

passou a ser de R$ 465,00, um reajuste total de 12,05%, 

sobre os R$ 415,00 em vigor até janeiro, e um aumento 

real de 5,92%.

Fetaep e entidades avaliam PNCF 
Durante a reunião foram discutidos os principais entraves 

do programa no Estado e também foram levantadas 

possíveis soluções

curItIba . fevereIro 2009

orientarão as políticas do movimento sindical rural nos 

próximos anos. A partir destes Planos de Lutas a CONTAG, 

FETAGs e STTRs construirão os seus planos de ação

Durante os 5 dias do evento os agricultores familiares 

preencheram os corredores do parque interagindo com 

técnicos e pesquisadores para entender melhor sobre as 

novas tecnologias disponíveis às mais diversas áreas da 

agricultura familiar.
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Esta edição está repleta de notícias para você que acompanha os trabalhos da Fetaep e do 
movimento sindical rural em geral. O Editorial nos permite ter uma idéia de quanto trabalho 
teremos pela frente em 2009.

Temos também a cobertura do Show Rural, que aconteceu em Cascavel, em que a Fetaep 
conseguiu mobilizar cerca de 6 mil trabalhadores (as) rurais para aprimorar seus conhecimentos 
durante o evento que é um dos principais do calendário agrícola do país.

O jornal traz também avisos importantes sobre a renegociação de dívidas, e matérias sobre os 
últimos eventos que aconteceram na Fetaep.

Um abraço a todos (as).
Boa leitura!
Suzana Campos - A editora
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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
Muito trabalho em 2009

Já voltamos de férias e estamos trabalhando há mais de um mês com todo o efetivo da 
Federação dando continuidade aos trabalhos de interesse da classe trabalhadora rural.

Estivemos presente no Show Rural em Cascavel, que aconteceu de 09 a 13 de Fevereiro, 
em que a Fetaep em parceria com o Senar e através dos STRs. Ao todo levou cerca de 6 mil 
pessoas para visitar a feira, ao todo foram mais de 100 caravanas de todo o Estado que se 
deslocaram até Cascavel para adquirir e aprimorar seus conhecimentos, melhorando assim 
a qualidade de vida no campo.

Neste ano de 2009 temos muito trabalho pela frente. De início já tivemos o Coletivo de 
Juventude, Coletivo de Mulheres e Coletivo de Assalariados, além da Assembléia da Fetaep, 
em que com consciência deixamos de lado o pensamento individualista e deixamos falar 
mais alto a consciência coletiva.

O Congresso da Contag já está aí, e vocês podem estar certos que já trabalhamos muito e 
ainda estamos concentrando muitos dos nossos esforços nesse Congresso. Tanto trabalho é 
para que a caravana do Paraná chegue em Brasília devidamente orientada para desempenhar 
bem suas funções em todas as reuniões, discussões e votações. 

Além deste grande evento que é o Congresso da Contag, teremos nesse ano de 2009 as 
festividades que marcam o 8 de Março, ‘Dia Internacional da Mulher’, e a Fetaep é muito 
sensível às questões que envolvem os direitos das mulheres.

Teremos o 1º Congresso da Classe Trabalhadora Rural do Paraná, além da participação 
em setembro com uma grande caravana no 2º Congresso da Central dos Trabalhadores do 
Brasil – CTB.

Também teremos o Grito da Terra Estadual e Nacional, e nesse ponto é importante dizer que 
na maioria das vezes as conquistas democráticas são esquecidas. E muitas das conquistas 
do MSTTR foram através de mobilizações como o Grito da Terra, que chamam a atenção não 
apenas do poder público, mas também de toda a sociedade para as questões ligadas à terra. 
É dessa forma que o movimento vai consolidando uma relação estreita com o Estado.

Alguns dos companheiros mais novos às vezes não sabem da 
quantidade de passos que já tivemos que dar nessas caminhadas, 
mobilizações e congressos para que eles tivessem hoje os 
direitos que o movimento sindical rural conquistou lá atrás.

Em especial, desejo a todos do movimento sindical rural  um 
ano de muitas realizações, que em 2009 vocês possam 

trabalhar com bastante entusiasmo e fazer com que o 
trabalho de todos nós seja bem produtivo. 

Abraços

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep

FEVEREIRO 2009

DAtA        EVEntO  REPRESEntAntE

09/01

19/01
20/01
27/01
28/01
29/02

30/01

30/01
03/02
03/02

03/02

04/02

05 /02 
05/02

05/02

05 e 06/02

06/02
09/02
09 e 10/02

12/02
09 a 13/02
13/02

16/02

17 e 18/02
18/02

18/02
18/02

19 e 20-02

28-02 a 01-03

Reunião no Incra – Audiência com a Superintendência sobre a Fazenda 
Itaverá – Curitiba
Reunião Senar – Conselho Administrativo – Curitiba
Entrega de títulos do PNCF em Catanduvas – 40 famílias
Reunião da Diretoria da Fetaep – Curitiba
Reunião sobre Estiagem em São Miguel do Iguaçu
Inscrição da Delegação do Paraná e documentos com propostas ao 10º 
CNTTR, Contag -  Brasília.
Reunião do CONAE sobre a conferencia municipal e Estadual de 
Educação – Curitiba
Reunião do Conselho do Trabalho  - Curitiba
Reunião do Grupo de Trabalho do setor da madeira - Curitiba
Reunião do Comitê de Crise Econômica no Palácio do Governo - Curitiba

Reunião com a Superintendência do Banco do Brasil sobre a avaliação 
do Pronaf 2008 – Curitiba
Reunião de Avaliação do PNCF na Fetaep

Seminário de Controle Socialdos Serviços Públicos de Saúde – Curitiba
Reunião da Diretoria da CTB - Curitiba

Reunião na Emater – Grupo de Trabalho sobre o Seminário da 
Conversão da Fumicultura 
Oficina Estadual do Plano operativo anual  - Curitiba

Reunião do Comitê Anti Crise no Palácio do Governo em Araucária
Reunião da Comissão Nacional do 10º CNTTR, Contag – Brasília
Reunião de Coletivo de Políticas Sociais – Contag

Reunião do Conselho Fiscal do Senar
Show Rural em Cascavel
Seminário Internacional de Agroecologia e Cultivos Florestais  - Show 
Rural – Cascavel PR 
Comemoração dos 60 anos da Fetiep e homenagem de Comenda ao 
presidente da Fetaep Ademir Mueller - Curitiba

Reunião das Coordenadoras Regionais de Mulheres - Fetaep
Reunião do Coletivo de Assalariados – Fetaep

Reunião da Diretoria Geral da Fetaep
Reunião de Coordenadores Regionais de Jovens  - Fetaep

Assembléia do Conselho da Fetaep para Convenção Coletiva de Trabalho 
– Fetaep
Eleições STR Astorga

Marcos Brambilla
Jairo Correa
Marcos Brambilla
Marcos Brambilla
Diretoria
Mário Plefk
Ademir Mueller

Mercedes Demore
Marcos Brambilla
Jairo Correa
Jairo Correa
Ademir Mueller
Jairo Correa
Mário Plefk

Marcos Brambilla
Ana Paula Conter
Mercedes Demore
Ademir Mueller
Jairo Correa
Mário Plefk

Marcos Brambilla
Ana Paula Conter
Jairo Correa
----
Ademir Mueller
Aristeu Ribeiro
Jairo Correa
Diretoria
Ademir Mueller
Aristeu Elias Ribeiro
Ademir Mueller
Jairo Correa
Marcos Brambilla
Mercedes Demore
Mercedes Demore
Jairo Correa
Ademir Mueller
Diretoria
Marcos Brambilla
Ademir Mueller
Diretoria

Ademir Mueller

Nota
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No último dia 04 de fevereiro reuniram-se na Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Paraná- Fetaep, os representantes, titulares ou suplentes dos 

Comitês Gestores Regionais do Programa Nacional de Crédito Fundiário para debater 

os principais entraves do programa no Estado. 

Quem coordenou os trabalhos foi o Diretor de Políticas Agrárias, Marcos Júnior 

Brambilla e a assessora Ana Paula Conter Lara. Durante a reunião foram discutidos 

os principais entraves do programa no Estado e também foram levantadas possíveis 

soluções. A reunião também serviu para escolher 4 representantes para participar 

da Oficina do Plano Operativo Anual- POA 2009, que foi realizada nos dias 5 e 6 de 

fevereiro na Emater, em Curitiba. 

A oficina do POA, contou com a participação do Secretário da Agricultura do 

Paraná Walter Bianchini, Dino Castilho do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

representantes da Emater, Seab e outras entidades parceiras.

A Fetaep como entidade parceira e que é responsável por 90% dos projetos realizados 

no estado apresentou sua avaliação sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário. 

Marcos Brambilla expôs os principais entraves levantados pelo grupo de avaliação, e 

em seguida foi realizado grupos para discussão dos principais gargalos do Programa. 

Na finalização do trabalho em grupo foi feito uma ‘Pactuação’ do plano de ação 

estadual visando o melhor andamento do Programa para que tenha um número maior 

de famílias beneficiadas durante o ano de 2009.

Durante a reunião foram discutidos os principais entraves do programa no Estado e também foram levantadas 
possíveis soluções

A Fetaep parabeniza todos aqueles que estiveram envolvidos na organização 

do Show Rural, o delegado, o coordenador e demais membros da direção da 

regional 02. Parabéns pelo excelente trabalho!

Fetaep e eNtidades avaliam pNCF 

show RuRal

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

Qualificando e 
promovendo a 

família rural

Quem chega à propriedade dos Roecker em duas vezes, oferecido pelo SENAR-PR, Márcia 
Nova Aurora, não imagina o que existe além da decidiu dar uma maior atenção à água que 
casa e dos 18 alqueires onde são cultivados consomem no sítio, proveniente de uma mina da 
milho, trigo e soja. No sítio da família, situado na propriedade vizinha. Segundo ela, os testes 
Comunidade Alto Alegre, a dedicação e a mostraram que a água estava bastante 
criatividade contribuem para que o local seja contaminada. 
referência em turismo rural na região.

"Então, trocamos de nascente e passamos a 
Basta uma pequena caminhada para o visitante utilizar uma água que pudesse ser consumida. 
se deparar com três caminhos que levam a Hoje, nossa água é muito boa. Só por isso, já 
manifestações diferentes da Natureza. São as valeu ter feito o curso. As crianças viviam 
trilhas ecológicas "Caminho das Pedras", "Salto doentes e nem sabíamos o que era", lembra.
da Serraria" e "Caminho das Águas". "Para a 

Já Ildo faz questão de mostrar o saneamento gente, qualidade de vida é tudo. Eu já me 
básico rural instalado na propriedade. "É o que intoxiquei três vezes com agrotóxicos. Neste 
faltava'", diz. Ele explica que os dejetos humanos ano, não queremos mais usar agrotóxicos. De 
vêm para uma das três caixas. Após passar por jeito nenhum! Quem tem saúde, tem tudo!", 
todas elas, os dejetos saem como adubo afirma o produtor, Ildo Roecker.
orgânico. "Está pronto para ser usado", afirma. 

Os cuidados com os recursos naturais são de 
A fossa séptica biodigestora é um projeto da toda a família. Para a produtora Márcia 
Cooperativa Coopacol, da qual a família é Aparecida Depieri Roecker, cuidar da Natureza é 
associada. A propriedade dos Roecker foi melhorar a qualidade de vida da família. 
escolhida para sediar a  tecnologia como forma "Pensamos sobre o que vamos deixar para 
de divulgação na região. "Escolheram nossa nossos filhos", comenta. 
propriedade porque respeitamos o meio 

Após ter cursado o "De Olho na Qualidade Rural" ambiente", conclui. 

Com criatividade e qualidade, sítio 
torna-se referência em turismo rural

Sistema de Gestão
da Qualidade Certificado

NBR ISO 9001
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CapaCitação de agRiCultoRes 
CoNtiNua Na pauta da Fetaep em 2009

Fetaep e stR de Catanduvas 
entregam 40 contratos de Crédito Fundiário 

prorrogação 
de dívidas

A agricultura familiar desenvolve um papel sócio econômico 

muito importante dentro do contexto do agronegócio brasileiro, a 

Fetaep atua também no sentido de promover cursos e seminários 

de qualificação desse pessoal, mas ainda existem uma série de 

problemas que dificultam o bom andamento da produção da 

agricultura familiar. 

E, portanto, a capacitação dos agricultores (as), trabalhadores 

(as) e assalariados (as) rurais é de suma importância para a real 

sustentabilidade econômica da agricultura familiar e também da 

melhoria da qualidade da vida no campo. “A capacitação não 

só dá condições para que o agricultor familiar se qualifique e 

desenvolva melhor o seu trabalho, mas também permite uma 

maior e mais efetiva participação na cadeia produtiva de 

alimentos”, explica o presidente da Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura do Estado do Paraná, Ademir Mueller.

O Programa Nacional de Crédito Fundiário- PNCF,  

tem como objetivo diminuir a pobreza no campo 

e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores 

Segundo Mueller, a capacitação dá condições para 
que o agricultor familiar se qualifique e desenvolva 

melhor o seu trabalho

Ao todo já foram feitos no município 107 contratos de CF

Segundo ele, desde que assumiu a presidência da Federação 

umas das principais linhas de atuação da Fetaep sempre foi a 

formação e informação de funcionários, diretores, dirigentes 

sindicais, agricultores familiares e assalariados (as) rurais. 

Nesse sentido, a Fetaep desenvolve através de parcerias, 

entre elas, a mais importante é com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural – Senar, cursos com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

público alvo da Fetaep. 

Durante o ano de 2008, muitos cursos de capacitação foram 

realizados e o retorno segundo Ademir Mueller é sempre bem 

positivo, tanto que em 2009 a Fetaep continua com o mesmo 

desafio de promover seminários, encontros e cursos para capacitar 

e qualificar as pessoas. 

rurais através da concessão de linhas de crédito para 

a compra de imóvel e implantação de infra-estrutura 

básica e produtiva. 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado do Paraná – Fetaep, e o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Catanduvas junto com 

entidades parceiras como o Branco do Brasil e a 

Prefeitura local entregaram no último mês de janeiro 

40 escrituras. 

Estavam presentes na solenidade de entrega das 

escrituras o delegado regional José Xavier Neto, o 

presidente do STR valdenir Antunes Ribeiro e vilson 

Cavagnoli, técnico que elaborou as propostas, além 

dos Diretores da Fetaep Marcos Júnior Brambilla e 

Aristeu Elias Ribeiro. 

Os agricultores familiares que deram entrada no pedido de Renegociação de Dívidas devem ficar atentos. Encerra dia 31 de 

março o prazo para conclusão de negociação, os agricultores devem procurar as agencias credoras.

Encerra também em 30 de abril o prazo para que os agricultores dêem entrada nas propostas de investimento via Pronaf. 

Antes da entrega as autoridades se reuniram para acompanhar 

como estavam as famílias que já foram beneficiadas pelo 

programa. De acordo com o Diretor de Políticas Agrárias da 

Fetaep, Marcos Brambilla, a aplicação dos recursos está 

bastante séria e com um bom acompanhamento técnico. 

“vamos continuar com a mesma estratégia que está dando 

certo e manter a mesma linha de trabalho com esses novos 

40 contratos”, diz. 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário é um 

mecanismo de acesso à terra que contribui para a 

ampliação e consolidação da agricultura familiar e nesse 

sentido a Fetaep contribui inclusive com a capacitação 

de técnicos para a elaboração das propostas do PNCF, 

para que a exemplo de Cantanduvas os contratos 

continuem cumprindo com todas as normas que o 

programa exige. 
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pRojeto beNeFiCia agRiCultoRes 
                              que pReseRvam meio-ambieNte

auditório lotado na primeira assembléia do ano

Curitiba - O deputado estadual Elton Welter (PT), 

voltou a defender na tribuna da Assembléia Legislativa, 

a aprovação de um projeto de lei de sua autoria que 

“incentiva o desenvolvimento de ações de preservação 

ambiental pelos agricultores familiares, médio e grandes 

produtores do Estado do Paraná”, que transforma o 

agricultor em prestador de serviço ambiental.

A proposta apresentada pelo deputado, surgiu após 

a realização de inúmeros encontros e debates com 

Realizou se nos dias 19 e 20 de fevereiro na sede da 

Federação a Assembléia Geral da Fetaep. Estiveram 

presentes cerca de 120 dirigentes sindicais, que durante 

os dois dias do evento discutiram e resolveram questões 

pertinentes ao movimento sindical rural e sobre os trabalhos 

previstos para o ano de 2009.

Após a abertura a economista do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese, Lenina Formaggi, 

falou sobre os impactos da crise econômica no meio rural e 

forneceu dados dos últimos boletins do Dieese sobre a crise. 

Dentre os assuntos tratados no primeiro dia da assembléia 

destacam se: Convenção coletiva de trabalho; Política salarial; 

10º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais e informes da Política Agrícola. 

Esteve presente também o deputado federal Assis Couto, que falou 

sobre o seu trabalho na Câmara dos Deputados do Paraná frente 

às questões que envolvem a agricultura familiar, e seu discurso 

inclusive se pautou em questões sobre o meio ambiente. 

De acordo com a proposta do deputado, o agricultor que ajudar a 
preservar nascentes e mananciais que abastecem as cidades com 
água potável deve ser compensado por isso. 

agricultores e entidades vinculadas ao setor e atentos 

às questões ambientais. 

Welter citou uma matéria veiculada no programa 

“Globo Rural”, que mostrou que na cidade de Serena 

(MG) esta prática já existe. Segundo o parlamentar do 

PT, uma legislação parecida também foi implantada no 

estado de Nova York, nos Estados Unidos.

COMO FunCIOnA
Pela proposta do deputado, o agricultor que ajudar a 

preservar nascentes e mananciais que abastecem as 

cidades com água potável deve ser compensado por 

isso. “Esta é uma saída inteligente para preservar os 

nossos rios, garantir o abastecimento de água para as 

próximas gerações, inclusive desonerando o tratamento 

destas águas. Ao invés de investir recursos químicos 

para recuperar as águas poluídas, é preferível investir 

na preservação da água potável de nossas nascentes 

e rios”, afirmou.

Ainda segundo Welter, com a aprovação da Lei “o 

Paraná vai estar pensando no futuro e nas próximas 

No segundo dia do evento, com 

a assembléia bem completa, a 

diretora Mercedes Demore que 

também é  Coordenadora de 

Mulheres, Terceira Idade e Saúde 

falou sobre as suas atividades, 

e em seguida o Diretor Marcos 

Brambilla, Coordenador de 

jovens e política agrária também 

apresentou suas estratégias de 

trabalho e metas para 2009.

Ainda pela manhã a responsável 

pela Formação e Organização 

Sindical Marileia Tonietto, também 

falou à assembléia e para finalizar os trabalhos do dia o Diretor 

Aristeu Elias Ribeiro, fez um relatório sobre as suas atividades 

referentes à Previdência Social, habitação e Meio Ambiente. 

De acordo com o Presidente da Fetaep, Ademir Mueller, 

o resultado dos trabalhos da assembléia foi muito bom, 

gerações que precisam ter acesso a uma água de 

qualidade e com baixo custo”, observou. 

AMPlA DISCuSSãO
Welter também lembrou que o projeto deve ser submetido a 

uma ampla discussão envolvendo a sociedade paranaense 

através de audiências públicas. “Não tenho pressa. 

Espero que toda a sociedade civil organizada, os órgãos 

estaduais, tais como as secretarias da Agricultura, Meio 

ambiente e Saúde, a  Copel, a Sanepar, e demais órgãos 

afins do Governo do Estado se envolvam na discussão, 

contribuindo para aperfeiçoá-lo”, disse o deputado.

Para ele, a proposta que deve ser encampada por todos 

pois é uma proposta de política pública permanente para 

que no futuro a água que chegar a torneira de todos os 

cidadãos paranaenses seja de maior qualidade. “Com 

esta lei estaremos garantindo uma água com menor teor 

de produtos químicos e ao mesmo tempo estaremos 

dando condições para que o produtor rural tenha todo 

o interesse de cuidar das nascentes lá no sítio, lá na 

roça, sendo remunerado por isso”, concluiu o deputado 

Welter. – Assessoria do Gabinete

pois além de resolver todos as questões que estavam na 

programação, a participação dos dirigentes foi bastante 

produtiva. “A auditório esteve  lotado durante todo o evento 

e os companheiros (as) participaram de modo bem produtivo 

com o trabalho da Federação, e na minha avaliação isso é 

muito positivo”, diz. 
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agricultores familiares 
          do paraná visitam show Rural 

governo assina 
contrato de 

R$1 bilhão para 
agricultura 

familiar

Ao todo foram cerca de 6000 agricultores familiares e 

trabalhadores rurais que a Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura do Estado do Paraná - Fetaep, mobilizou 

através dos STRs e levou para a 21ª edição do Show Rural, 

que aconteceu de 9 a 13 de Fevereiro em Cascavel (PR), 

organizado pela Cooperativa Agroindustrial de Cascavel - 

Coopavel . Todos os agricultores que visitaram o parque de 

exposição tiveram os gastos de viagem e refeição custeados 

pela Fetaep graças ao convênio que mantém com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural – Senar. 

Durante os 5 dias do evento os agricultores familiares 

preencheram os corredores do parque interagindo com 

técnicos e pesquisadores para entender melhor sobre as 

novas tecnologias disponíveis 

às mais diversas áreas da 

agricultura familiar. 

O show Rural é um dos principais eventos agropecuários do Brasil, 

e segundo o coordenador-geral do evento, Rogério Rizzardi este 

evento não é só de Cascavel, nem do Paraná e nem do Brasil, 

segundo ele este evento é de nível internacional. 

De acordo com nota divulgada pela Coopavel, a edição deste ano 

contou com a participação de 193.108 visitantes de vários cantos 

do Brasil e do Mundo, número superior ao ano de 2008 que foi de 

O governador do Paraná, Roberto Requião, 

assinou no dia 12 de fevereiro durante o Show 

Rural em Cascavel, no Oeste do PR, contrato 

que prevê R$ 1 bilhão de recursos para o setor 

agrícola com o Banco do Brasil. Durante o 

evento o governador também entregou tratores 

aos agricultores familiares beneficiados pelo 

programa Trator Solidário.

Tanto a assinatura do contrato, quanto a entrega 

dos tratores aconteceram durante o Show Rural em 

Durante os 5 dias do evento os agricultores familiares preencheram os corredores do parque interagindo com técnicos e pesquisadores

Para Mário Plefk o Show Rural 
permite aos agricultores o 

contato com informações e novas 
tecnologias que dificilmente 

chegaria até eles lá no campo

180.729 pessoas. Segundo o presidente Dilvo Grolli o Show Rural 2009 

superou todas as expectativas, pois a meta era de 140 mil visitantes.

O diretor de políticas agrícolas da Fetaep, Mário Plefk destaca a 

importância da participação dos agricultores no evento. “Além de ser 

um importante evento do calendário agrícola do país, durante o Show 

Rural os agricultores tem contato com informações e novas tecnologias 

que dificilmente chegaria até eles lá no campo”, enfatiza. 

Cascavel- PR. O contrato com o BB prevê R$ 1 bilhão 

para o financiamento de programas que atendem a 

Agricultura Familiar e mais R$ 350 milhões para o 

custeio da safrinha de milho no Estado.

O programa Trator Solidário do governo estadual 

financia ao agricultor familiar a aquisição de 

tratores com recursos do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).  

o presidente da Fetaep, Ademir Mueller estava 

presente na solenidade e salientou que esses 
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da câmera, pois vários deles foram procurados pela 

imprensa local para dar entrevistas a respeito do 

show rural. 

Mesmo com a situação atual um tanto desfavorável 

para o agricultor, o saldo do Show Rural para o 

presidente da Fetaep, Ademir Mueller é positivo. “Ao 

longo desses 5 anos que a Fetaep participa do Show 

Rural vários agricultores puderam aplicar em suas 

propriedades o que aprendem aqui, e esse ano não 

vai ser diferente”, diz. 

Fetaep dá show no show Rural

O presidente da Fetaep estava presente na solenidade que contou com a presença do Ministro do MDA, Guilherme Cassel, da 
diretoria da Emater e do Governador do Estado do Paraná Roberto Requião

Todos agricultores familiares e trabalhadores rurais que visitaram 
o Show Rural foram recepcionados no estande da Fetaep onde 

receberam as orientações gerais para a visitação. 

Os agricultores também sentiram como é estar do outro lado da câmera

programas facilitam e muito a vida do pequeno 

agricultor. “Se o agricultor fosse negociar sozinho 

junto ao banco um trator desse, o preço seria muito 

mais alto e as condições de pagamento não seriam 

tão facilitadas”, diz. 

Todos os agricultores familiares e trabalhadores rurais 

que visitaram o Show Rural foram recepcionados no 

estande da Fetaep onde receberam as orientações 

gerais do Presidente e dos Diretores da Fetaep, e dos 

Dirigentes e assessores sindicais locais. Em seguida 

iniciavam a visitação pela feira. 

Ainda durante o Show Rural, Requião entregou 

1.100 microônibus escolares que serão levados 

aos municípios para o transporte escolar dos 

estudantes da zona rural. Alem da entrega dos 

tratores  e dos ônibus, o governador também fez 

Mesmo sendo um evento grandioso e 

pela sua própria estrutura e organização o 

Show rural permite inclusive ao pequeno 

produtor conhecer novas técnicas e 

equipamentos que podem ajudá-lo a 

produzir mais e com melhor qualidade. 

Os agricultores puderam conversar 

com os técnicos que transmitiam 

as informações sobre sementes, cultivo e novas 

tecnologias. O agricultor Sérgio Antônio de Lima tirou 

várias de suas dúvidas e conseguiu entender o motivo 

de o tomate que ele planta em sua propriedade não ter 

a mesma qualidade dos que estavam em exposição. 

“O técnico me explicou que além da cultura orgânica, 

um fator que influencia muito é a estufa. Não tem 

jeito, vou ter que providenciar uma lá pro sítio”, diz. 

Além de conhecer novos equipamentos e técnicas 

os agricultores sentiram como é estar do outro lado 

o lançamento de uma variedade de feijão carioca 

– o ‘IPR Tangará’, desenvolvida pelo Instituto 

Agronômico do Paraná – Iapar, que é mais 

resistente às intempéries climáticas. 

Durante seu discurso, o Roberto Requião orientou 

aos agricultores para que façam a irrigação de suas 

lavouras, aproveitando o programa do governo do 

Estado, Programa de Irrigação Noturna - PIN, que 

concede desconto de até 75% no uso da energia 

elétrica no período noturno e ainda financia os 

equipamentos necessários recomendados pela 

Copel com taxas de juros de apenas 1% ao ano.

Foi assinado ainda um grande convênio do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário com a Emater para a 

assistência técnica e extensão rural. O presidente 

da Fetaep estava presente na solenidade que contou 

com a presença do Ministro do MDA, Guilherme 

Cassel, da diretoria da Emater e do Governador do 

Estado do Paraná Roberto Requião. 
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vice presidente da Fetaep 
empossa nova diretoria stR marilândia do sul

Nosso Retrato

trabalhadores rurais 
vão ter aposentadoria facilitada

valorização do salário mínimo: 
reajuste passa vigorar a partir 
de 1º de fevereiro  

Foi realizada em 08 de dezembro de 2008 a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Marilândia do Sul, o evento aconteceu na Câmara Municipal. Estiveram presentes 

na solenidade o vice presidente da Fetaep, Mário Plefk e o Prefeito Municipal Pedro Sergio Mileski. 

Os 16 membros, entre efetivos e suplentes da diretoria, conselho fiscal e delegados deliberativos foram 

empossados pelo vice presidente da Fetaep, Mário Plefk, para o mandato 2008/2013. A Fetaep deseja 

sucesso para o trabalho da nova diretoria. Os membros da diretoria são: João Atílio Mileski, presidente; 

hermínio Camilo, secretário e José Marciano Teodoro, tesoureiro. 

visita aos sindicatos da região sudoeste em janeiro de 1979.

você reconhece alguém?

Ajude nos a continuar preservando a historia do movimento 

sindical rural do Paraná, se você possui fotos e historias 

antigas sobre o movimento entre em contato conosco.

A partir de julho de 2009, os trabalhadores rurais não 

terão mais que reunir vários documentos, guardados 

ao longo de pelo menos 15 anos, para se aposentar. 

O ministro da Previdência Social, José Pimentel, 

informou que está sendo feito um levantamento de 

dados para cadastrar esses trabalhadores, de modo 

que as agências da Previdência tenham seu histórico 

no momento em que for pedido o benefício. 

“Estamos regulamentando os direitos previdenciários 

do trabalhador rural, em especial dos trabalhadores 

da agricultura familiar, pesca artesanal e extrativistas”, 

disse o ministro. 

Os dados coletados vão incluir os trabalhadores 

rurais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, 

CNIS. Assim, eles não precisarão mais reunir os 

cerca de 40 documentos necessários atualmente 

para a aposentadoria. Ao chegar a uma agência da 

Previdência Social, eles terão um extrato com suas 

informações retiradas na hora pelo atendente, que 

poderá dar entrada no benefício. Em janeiro, os 

trabalhadores urbanos, que também já fazem parte 

A partir de 1º de fevereiro, o salário mínimo no Brasil passou a ser 

de R$ 465,00, um reajuste total de 12,05%, sobre os R$ 415,00 

em vigor até janeiro, e um aumento real de 5,92%. A elevação no 

piso nacional  deve beneficiar cerca de 43,4 milhões de pessoas, 

entre empregados, trabalhadores por conta própria, empregados 

domésticos e empregadores, que têm seu rendimento referenciado 

no salário mínimo. Além disso, o aumento deve permitir a entrada na 

economia brasileira, de aproximadamente R$ 27,8 bilhões ao longo 

do ano, e incrementar a arrecadação tributária em R$ 6,8 bilhões. 

Considerando-se o período que se estende desde o início do governo 

Lula (janeiro de 2003) até agora, o salário mínimo já obteve um 

reajuste nominal de 132,50%, enquanto a inflação acumula alta de 

60,40%. Ou seja, houve, no período, um aumento real de 44,95%. 

Este comportamento do salário mínimo foi possível devido à 

mobilização unitária das centrais sindicais do país, que conseguiram, 

em 2004, a criação de uma Comissão Quadripartite – governo, 

trabalhadores, empregadores e aposentados. Esta comissão elaborou 

proposta – aprovada pelo Congresso - de uma política permanente de 

valorização do salário mínimo que alia a recomposição de seu valor 

pela inflação entre dois momentos de correção do salário e a variação 

do PIB de dois anos antes, que vem sendo aplicada desde 2008. 

fonte: Agência Senado

do CNIS, também poderão acessar mais rapidamente 

os benefícios da Previdência. 

O cadastro tem informações de 68 milhões de pessoas 

físicas com CPF válido na Receita Federal. Todos os 

dados, desde 1976, de cerca de 165 milhões de 

pessoas físicas estão no CNIS. A expectativa é que, 

com o compartilhamento de dados entre as agências 

da Previdência e outros órgãos governamentais que 

disponham de informações sobre os trabalhadores 

rurais, o tempo de espera para a aposentaria caia de 

30 dias para 30 minutos. 

“Antes o trabalhador rural tinha que reunir documentos 

que deviam ser guardados por até 15 anos. Tudo 

que comprovasse que ela trabalhava no campo, 

desde a inscrição dele no sindicato até comprovante 

de estudo dos filhos em escolas rurais. Isso fazia o 

atendimento, quando ele ia à agência, demorar até 

uma hora”, lembrou a secretária de Políticas Sociais 

da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura 

(Contag), Alessandra da Costa Lunas. 

fonte: Agência Brasil 


