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Assim como estava estampado na camiseta dos 

congressistas, também estava estampado durante 

os trabalhos do 10º CNTTR que o Paraná estava 

“presente e atuante”. Com a participação de 163 

delegados e 11 assessores a delegação do Paraná 

participou com êxito do último Congresso da Contag, 

que aconteceu no período de 10 a 14 de março 

no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em 

Brasília DF. Ao todo foram 3.146 incrições, sendo 

A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado 

do Paraná - Fetiep, comemorou, no último dia 16 de 

fevereiro, 60 anos de fundação. Para comemorar a data 

a entidade realizou uma solenidade que contou com a 

presença de políticos, sindicalistas e personalidades. 

Entre os homenageados que receberam a comenda da 

Ordem do Mérito do Trabalho estava Ademir Mueller, 

presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado do Paraná. (Página 04)

Fetaep participa do Congresso da 
Contag “presente e atuante”

Presidente da Fetaep recebe 
homenagem dos trabalhadores da indústria

Convênio entre Emater e Fetaep 
assessora 278 STRs do Paraná

No Show Rural que aconteceu de 09 a 13 de 

fevereiro, em Cascavel no oeste do Paraná, o 

governo do estado assinou um grande convenio 

entre MDA e o Emater para a assistência técnica e 

extensão rural.
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Fetaep continua incentivando a 
Educação no Campo

Cerca de 30 pessoas entre jovens e mulheres 

participaram durante os dias 18 e 19 de março 

do Seminário sobre Educação. Uma das metas 

do seminário é a capacitação dos participantes 

para que contribuam de forma mais eficaz no 

debate e na construção de políticas públicas 

voltadas à educação que respeite a diversidade 

do campo e da cidade.

curItIba . março 2009

2.064 delegados (as),146 observadores, 216 assessores 

e 124 motoristas e pessoas de apoio.

Mais de 20 organizações internacionais participaram do 

evento como observadores, os participantes de outros 

países são provenientes de organizações de movimentos 

sociais do campo, organizações não-governamentais e 

entidades parceiras da entidade. Acompanhe matéria 

completa nas páginas 06 e 07. 

Encontro regional reúne 
agricultores familiares 
em Capitão Leônidas

Para garantir o fortalecimento da agricultura 

familiar em todas as regiões do Estado do 

Paraná, a Fetaep em conjunto com o STR de 

Capitão Leonidas, realizou no último dia 27 de 

fevereiro um Encontro Municipal de Agricultores 

Familiares. 
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É com muita satisfação que levo até vocês esta edição do Jornal da Fetaep. A edição número 68 
foi cuidadosamente elaborada para que os leitores tenham uma exata dimensão dos trabalhos 
que a Federação vem desenvolvendo. 

Acompanhe a matéria completa dos trabalhos diários que a delegação do Paraná desenvolveu 
no 10º CNTTR em Brasília. Veja também a cobertura dos eventos que a Federação desenvolveu 
durante o mês de março em todo o interior do Estado. 

O Jornal traz ainda uma matéria sobre o Convênio firmado entre a Fetaep e o Instituto Emater 
para Assistência Técnica e Rural, entre outras curiosidades.

Espero assim contribuir com a sua leitura e aquisição de conhecimento. Até a próxima edição!

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
10º Congresso da Contag foi um sucesso

Esse mês vou dedicar todo o Editorial para falar de um tema muito importante para o nosso 
movimento, que é o 10º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. 

Eu que acompanhei quase todos os congressos da Contag, durante a minha história dentro do 
movimento sindical dos trabalhadores (as) posso dizer com conhecimento de causa que este 
foi o ano que o Paraná levou a maior delegação de todos os outros que eu já participei.

E não apenas pelo número de delegados e assessores, mas pela representatividade que o 
Paraná teve frente aos trabalhos do 10 º CNTTR. A nossa delegação está de parabéns, pois 
esteve sempre unida, “presente e atuante”, tanto nas votações das discussões temáticas, 
quanto nas votações da plenária geral. 

Analisando a nossa participação, posso afirmar que foi bastante importante e extremamente 
positiva.

O Congresso da Contag é importante, pois primeiramente faz uma análise na Conjuntura 
Nacional e Internacional do movimento sindical rural e também do Projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS, onde avançou, onde estão as 
deficiências e onde é preciso avançar mais. 

Além disso, é possível avaliar as propostas feitas dos últimos congressos para ver o que foi 
cumprido e aprofundar as discussões naquilo que não foi cumprido. 

Durante o congresso também é possível fazer uma avaliação e fazer alterações sobre a nossa 
prática sindical e adotar medidas que possam melhorar a atuação do MSTTR. 

O Paraná participou ativamente de todos os 11 temas discutidos ( Educação e Formação 
Social, Assalariados (as) rurais, Políticas sociais, Políticas Agrárias, Políticas Agrícolas, 
Relações Internacionais, Juventude Rural, Organização e Luta das mulheres trabalhadoras 
rurais, Meio Ambiente, Sistema Político e Financeiro e Pessoas da terceira idade e idosas 
rurais). As propostas feitas em nossas plenárias regionais e encaminhadas para a votação 
no Congresso foram quase todas aprovadas, e isso é motivo de bastante orgulho para nós e 
para o MSTTR do Paraná.

Outro tema muito discutido e polêmico que teve sucesso foi a desfiliação da Contag à Central 
Única dos Trabalhadores – CUT. há mais de 14 anos que o Paraná discute esse tema em 
todos os congressos. Agora com desfiliação da Contag à CUT teremos uma Contag mais 
independente, mais autônoma, pois a Contag já é uma grande Central.

Portanto, analiso a participação do Paraná de forma bem 
positiva, pois estávamos sempre juntos, uniformizados e 

organizados num mesmo ideal, defendendo uma mesma 
linha de pensamento, e isso nos rendeu bons frutos. 
Conseguimos que as propostas encaminhadas pelo Paraná 
fossem na maioria aprovadas pela grande plenária, também 

conseguimos dessa vez a desfiliação da Contag à CUT, e 
tivemos uma grande participação na votação de eleição da 

nova diretoria da Contag para o exercício 2009/2013.

Um abraço a todos (as), 

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep
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DAtA        EvEnto  rEPrESEntAntE

1º/03

02/03

02/03

03/03

03/03

03/03

03/03

04/03

04/03

06/03

06/03

09/03

10/03

10 a 14/03

16/03

17/03

17/03

17/03

18 e 19/03

18/03

20/03

24 a 26/03

25/03

25/03

26/03

26/03

26/03

30 e 31/03

Eleições do STR de Astorga

Reunião do Conselho Fiscal da Contag e Reunião da Comissão Nacional 

do 10º CNTTR

Reunião do Conae – Conferencia Nacional de Educação

Reunião do Grupo de Trabalho da Madeira - DRT

Reunião no Município de Laranjal

Reunião da Comissão organizadora do Encontro de Mulheres em 

Londrina

Reunião Iapar em Londrina 

Reunião no Incra sobre assentamentos

Reunião STR de Canta Galo

Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais no STR de Santa Izabel 

do Oeste

Reunião da CTB

Reunião do 10º CNTTR - Brasília

Reunião do Grupo de Trabalho do Setor Sucroalcoleiro 

10º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais  - 

Brasília 

Reunião da Diretoria Executiva da Fetaep

Reunião do Fundepec

Debate de Mulheres Sindicalistas sobre a crise

Reunião Prostaf

Seminário de Jovens e Mulheres na Fetaep - Educação no Campo 

Reunião da Comissão da CTB - Fetiep

Reunião Emater

Encontro Nacional sobre o PNCF - Brasília

Reunião do Conselho Estadual de Saude

Assembléia Cresol - Medianeira

Assembléia do STR de São Jorge do Ivaí

Encontro Intermunicipal de Mulheres - Itambé

Reunião Conselho Estadual de Saúde

Coletivo de Políticas Sociais  - Contag

Ademir Mueller

Ademir Mueller

Marcos Brambilla

Mercedes Demore

Ângela Fachinete 

Jairo Correa

Jairo Correa

Marcos Brambilla

Mercedes Demore

Marcos Brambilla

Mercedes Demore

Marcos Brambilla

Ana Paula Conter

Jairo Correa

Mercedes Demore

Jairo Correa

Marcos Brambilla

Ademir Mueller

Dr. Buck

Diretoria da Fetaep

11 Assessores

163 Delegados

Diretoria da Fetaep

Mário Plefk

Mercedes Demore

Aristeu Elias

Diretoria

Jairo Correa 

Mercedes Demore

Ana Paula Conter

Marcos Brambilla

Mercedes Demore

Aristeu Elias

Ademir Mueller

Ademir Mueller

Mercedes Demore

Aristeu Elias

Aristeu Elias

Nota
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O dia internacional da mulher foi comemorado em todo o Estado do Paraná pelo movimento sindical 
dos trabalhadores (as) rurais.

Quase todos os sindicatos fizeram suas atividades comemorativas. Ao todo foram cerca de 20 mil 
mulheres mobilizadas no Paraná que junto com as comemorações em todo mundo lembraram   
as norte americanas assassinadas por patrões e policiais, em 1857. Elas promoveram uma 
greve, reivindicando a redução da jornada diária de trabalho para 12 horas e o direito à licença 
maternidade. Reprimidas pela polícia, as trabalhadoras se refugiaram na fábrica, cujas portas 
teriam sido fechadas e o prédio incendiado.

No Paraná as comemorações contaram com a presença dos diretores da Fetaep, dos delegados 
regionais e das coordenadoras de mulheres em seus eventos. 

A Fetaep parabeniza todas as trabalhadoras rurais por essa data tão especial!

A Campanha de Enfrentamento da Violência contra a Mulher do Campo e da Floresta e o abaixo-

assinado em defesa da Campanha pelo Limite da Propriedade da Terra no Brasil movimentaram o 10º 

Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. 

A Campanha de Enfrentamento da Violência contra a Mulher do Campo e da Floresta foi lançada com 

a presença da ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire. Ela afirmou 

que a violência contra a mulher é um problema familiar. “A violência é um problema de cada família, 

de cada comunidade. Toda mulher tem o direito de viver sem violência”, afirmou.

A campanha é lançada com base nos resultados na pesquisa realizada pela Comissão Nacional de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag em parceria com a Universidade de Brasília. A pesquisa 

revela que 54% das entrevistadas sofreram algum tipo de violência e 30% não denunciaram a 

agressão recebida.

O lançamento do abaixo-assinado em apoio à Campanha Pelo Limite da Propriedade de Terra contou 

com a presença do Secretário Executivo do Fórum Na-cional pela Reforma Agrária, Gilberto Portes. 

O abaixo-assinado será encaminhado à Câmara dos Deputados para embasar uma Proposta de Emenda 

Constitucional que incluirá na Constituição Federal um novo inciso, que limita as propriedades rurais em 35 

módulos fiscais. “Queremos fazer aqui um ato de continuidade da campanha Pelo Limite da Propriedade da 

Terra no Brasil”, disse o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo.

A Campanha Pelo Limite da Propriedade de Terra é coordenada pelo Fórum Nacional pela Reforma 

Agrária e Justiça no Campo, que reúne a Contag e cerca de 50 outras organizações sociais do campo.

 

Fonte: Agência Contag de Notícias - Juliana Oliveira

Dia iNterNacioNal 
Da mulher é 

comemoraDo em 
toDo ParaNá

ViolêNcia coNtra mulher e limite 
Da ProPrieDaDe De terra são temas 
Do 10º coNgresso Da coNtag 
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Qualificando e 
promovendo a 

família rural

Conhecer bem o café que produz e estar prepa- Segundo a instrutora, os participantes também 
rado para negociar o que colhe em seu cafezal. puderam conhecer as causas dos defeitos 
Isto é o que esperavam os 13 produtores que encontrados no café e o que pode ser feito para 
participaram do primeiro Curso de Classificação e melhorar o produto. "Eles tiveram a oportunidade 
Degustação de Café, oferecido pelo SENAR-PR. de aprender mais sobre rendimento, separação e 

contagem defeitos encontrados no grão, 
Realizado na sede do Sindicato Rural de Santo degustar o café e conhecer os tipos de bebida, 
Antônio da Platina entre os dias 16 e 20 de março, como mole, menos mole, riado, rio, duro", 
o curso de 40 horas foi ministrado pelas instruto- acrescentou. 
ras do SENAR-PR Joana D'Arc Teixeira de Faria 
e Ivonete Rasera. Para ela, os conhecimentos adquiridos no curso 

podem contribuir para que a atividade seja mais 
Ivonete disse que, pelo interesse dos produtores, rentável. Como exemplo de rentabilidade, a 
a iniciativa atendeu os objetivos propostos. Se- instrutora do SENAR-PR informou que um lote de 
gundo ela, com o curso, os participantes serão café que produz bebida tipo dura, mole, 
capazes de fazer um diagnóstico de possíveis estritamente mole ou apenas mole pode render, 
pro-blemas e propor soluções nas etapas de pelo menos, 30% a 40% a mais para o produtor do 
cultivo, secagem e processamento do café. que o café tipo rio ou riado.

"O objetivo é dar condições aos produtores para A realização do curso em Santo Antônio da 
que conheçam melhor o café que produzem, Platina contou com o apoio do Sindicato Rural 
Como também, para que tenham possam argu- local e da empresa Ferroni Cafés Especiais, que 
mentar na hora de comercializar seu café.", disse auxiliou com equipamentos e amostras de café. 
Ivonete. 

SENAR-PR inova ao ensinar mais 
sobre produto que foi o ouro verde do Paraná   

Participante do curso aprende a degustar café
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Presidente da Fetaep recebe 
homenagem dos trabalhadores da indústria

encontro regional reúne agricultores Familiares
Para garantir o fortalecimento da agricultura familiar 

em todas as regiões do Estado do Paraná, Fetaep em 

conjunto com o STR de Capitão Leonidas, realizou 

no último dia 27 de fevereiro um Encontro Municipal 

de Agricultores Familiares. Estiveram presentes o 

Deputado Federal Assis Couto, o prefeito municipal 

Claudiomiro Quadri, o presidente do STR Olinto Jope, 

o Assessor da Regional 02 Luiz henrique Klinger, 

além de vereadores e autoridades locais.

O evento que reuniu cerca de 150 agricultores 

familiares foi coordenado pelo Diretor de Política 

Agrária da Fetaep, Marcos Brambilla. A pauta da 

programação se concentrou nas questões ambientais 

que envolvem o desenvolvimento rural sustentável 

e solidário. E quem palestrou sobre o assunto foi a 

chefe regional do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 

Marlize da Cruz. 

Os rendimentos da agricultura familiar correspondem 

por quase 40% do valor bruto da produção agropecuária 

do país, por grande parte da movimentação da 

economia e pela preservação e manejo ambiental 

sustentável. Nesse sentido o Diretor de  Política Social 

e Previdência da Fetaep, Aristeu Elias Ribeiro falou 

Mueller que tem toda uma historia de trabalho pela defesa 
dos direitos dos trabalhadores do Paraná sente-se muito 

honrado pela homenagem

O diretor Aristeu Elias Ribeiro falou sobre o trabalho relacionado às questões ambientais  que a 
Contag e a Fetaep e STRs desenvolvem

A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná - Fetiep, comemorou, no último dia 16 de fevereiro, 60 anos 

de fundação. Para comemorar a data a entidade realizou uma solenidade que contou com a presença de políticos, sindicalistas 

e personalidades. Entre os homenageados que receberam a comenda da Ordem do Mérito do Trabalho estava Ademir Mueller, 

presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná. 

A Fetiep reúne 31 sindicatos de trabalhadores de todo o Paraná e para comemorar os 60 anos de fundação entregou uma Medalha 

da Ordem do Mérito do Trabalho às pessoas que contribuíram com a história e com a luta dos trabalhadores paranaenses.

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller recebeu a Comenda concedida pelas mãos do presidente da Fetiep, Luiz Ari Gin. 

Mueller que tem toda uma história de trabalho pela defesa dos direitos dos trabalhadores do Paraná sente-se muito honrado 

pela homenagem. “É muito gratificante ser lembrado e reconhecido com essa comenda num momento tão importante na 

história da Fetiep”, disse. 

Diretores da Fetaep participaram do evento que também contou com a presença do vice-governador do Paraná, Orlando 

Pessutti, o presidente da Federação do Comécio do Paraná - Fecomércio, Darci Piana, os secretários municipais do Trabalho, 

Jorge Bernardi, de Assuntos Metropolitanos, Manassés Oliveira, os secretários estaduais do Trabalho, Nelson Garcia, do Esporte, 

Ricardo Gomyde, e o deputado federal Luiz Carlos hauly.

sobre o trabalho relacionado às questões ambientais  

que a Contag e a Fetaep juntamente com seus 

sindicatos filiados vem debatendo e desenvolvendo 

junto aos agricultores familiares de todo o estado. 

Os agricultores familiares também puderam aprender um 

pouco sobre o trabalho e os produtos que as cooperativas 

de crédito e integração solidária – Cressol, oferecem aos 

agricultores familiares e trabalhadores rurais. O deputado 

federal, Assis do Couto, 

falou sobre os impactos 

que o cooperativismo de 

crédito teve na economia da 

Europa, da situação atual do 

Brasil e sobre as vantagens 

que o agricultor tem em 

pariticipar de sistemas de 

cooperativismo de crédito. 

Couto também falou 

sobre a Lei 11.322/06, 

popularmente conhecida 

como ‘Lei da Agricultura 

Familiar’, que reconhece a 

agricultura familiar como 

segmento produtivo.

Os eventos municipais e regionais, segundo 

Brambilla, aumentam o debate sobre a importancia 

docooperativismo de crédito e reafirmam o 

compromisso da Fetaep e dos STRs com a 

conscientização da preservação ambiental. “A Fetaep 

está sempre presente no dia a dia do agricultor familiar 

através de iniciativas como esta que dão suporte e 

orientam os agricultores familiares e trabalhadores 

rurais” finaliza. 
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convênio entre emater e 
Fetaep assessora 278 strs do Paraná

Fetaep continua incentivando a educação no campo

Uma das metas do seminário é a capacitação dos participantes para a construção 
de políticas públicas voltadas à educação do campo

No segundo dia do evento os participantes discutiram e aprenderam mais sobre o 
tema “Educação no Campo” com Antônio Lima 

No Show Rural que aconteceu de 09 a 13 de fevereiro, 

em Cascavel no oeste do Paraná, o governo do estado 

assinou um grande convenio entre Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e o Instituto Emater para a 

assistência técnica e extensão rural.

No Paraná, o convênio firmado entre Emater e Fetaep 

disponibiliza 11 extensionistas para assessorar os 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais do Paraná.

Acompanhe quais as principais ações realizadas pelo 

convenio:

• Implementar a qualificação da agricultura familiar na 

correta aplicação de recursos do Senar;

• Organizar os agricultores para projetos de crédito 

Cerca de 30 pessoas entre jovens e mulheres participaram durante os dias 18 
e 19 de março do Seminário sobre Educação, realizado pela Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná – Fetaep. 

Uma das metas do seminário é a capacitação dos participantes para que contri-
buam de forma mais eficaz no debate e na construção de políticas públicas 
voltadas à educação que respeite a diversidade do campo e da cidade.

A proposta metodológica do seminário visou no primeiro dia do evento o 
esclarecimento ao público sobre todas as áreas de atuação da Fetaep, para isso 
cada Diretor da Fetaep falou sobre o trabalho que cada um desenvolve junto à 
Federação. Em seguida, o Diretor de Políticas Agrárias e Coordenador e Jovens 
da Fetaep, Marcos Brambilla falou aos presentes sobre o início da Educação no 
Campo que sempre foi um dos principais eixos de atuação desde o surgimento da 
Confederação dos Trabalhadores na Agricultura - Contag. 

Finalizando os trabalhos do primeiro dia do evento, o Diretor da Associação dos 
Professores do Paraná, falou sobre a Organização das Conferências Municipais 
de Educação que são preparatórias para a Conferência Estadual de Educação, 

PAPEl Do ASSESSor

• Estreitar laços de trabalho entre os sindicatos e 

as unidades municipais do Instituto Emater;

• Melhorar a integração entre os sindicatos que 

compõem a Delegacia Sindical;

• Organizar as categorias, através de processo 

contínuo de capacitação em te-mas de interesse;

• Apoiar a organização de novas redes e arranjos 

institucionais necessários para ampliar e qualificar 

os serviços de assistência técnica e extensão rural. 

Quem esteve na Fetaep e também falou aos participantes do 

Seminário de Educação no Campo foi o Secretário geral adjunto 

da CTB, Nelson Luiz Bonardi. Ele falou aos presentes que a 

CTB sabe da importância da educação no campo e falou dos 

trabalhos que a Federação realiza com o apoio da CTB. 

rural e fundiário;

• Assessorar os sindicatos no Pronaf e elaboração das cartas 

de aptidão, DAP;

• Organizar e assessorar a implantação e ampliação da 

Cooperativa de Crédito Solidário – Cresol e das Cooperativas 

de Leite – Coplaf;

• Organizar a juventude rural e seu acesso ao Pronaf Jovem;

• Organizar o movimento das Mulheres e assessorar no 

Pronaf Mulher;

• Assessorar no programa ‘Venda direta de alimentos da 

Agricultura Familiar – PAA;

• Assessorar e orientar em previdência rural, cidadania, 

saúde e educação;

• Orientar e assessorar em habitação rural, saneamento 

rural e qualidade de vida.

que será realizada até 30 de novembro no Paraná, visando a Conferência Nacional de 
Educação, que acontecerá de 23 a 27 de abril de 2010, em Brasília.

No segundo dia do evento os participantes discutiram e aprenderam mais sobre o tema 
“Educação no Campo”, propriamente dito, com o Educador Popular e ex-coordenador 
de educação no campo da secretaria estadual de educação, Antenor Lima. 

Para encerrar o seminário foram feitos trabalhos em grupo para elaboração de propostas 
e eixos de políticas públicas para a educação no campo. 
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Delegações fazem inscrições e 
participam da abertura do 10º cNttr

Dia 10/03/09 – Primeiro dia

Dia 11/03/09 – segundo dia

Dia 12/03/09 – terceiro dia

campanha contra violência marca segundo dia do congresso

continuam os 
trabalhos das 

temáticas

O primeiro dia do Congresso serviu para as delegações de 
todo o Brasil efetuarem as inscrições. De longe do Centro de 
Convenções Ulisses Guimarães era possível enxergar a fila 
que se formava das delegações. 

Antes da solenidade de abertura o pessoal da Comissão 
de Animação entoou músicas do movimento sindical para 
colocar a platéia em clima de Congresso. A solenidade de 
abertura aconteceu na noite de terça-feira, além da presença 

O início dos trabalhos do segundo dia do 10ª Congresso da 
Contag começou com o lançamento da Campanha Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Campo 
e da Floresta, o lançamento da campanha faz parte das 
comemorações do Dia Internacional da Mulher, comemorado 
em 8 de março.  A campanha é coordenada pela Secretaria 
Especial Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República (SPM/PR), como resposta à reivindicação das 
Marchas das Margaridas 2007. 

A ministra da SPM, Nilcéa Freire, esteve presente e 
falou do compromisso da secretaria com as mulheres 
trabalhadoras(as) e assalariadas rurais.

Além do lançamento da campanha e dos pronunciamentos 
das autoridades presentes, o diretor técnico do Dieese, 
Clemente Granz Lúcio fez uma análise de conjuntura nacional 
e internacional. Durante seu pronunciamento Granz Lúcio 

Os trabalhos do terceiro dia do congresso aconteceram a todo vapor, 
pois até o final da tarde todas as comissões temáticas tiveram que 
terminar as votações de suas áreas para serem levadas à plenária 
geral que acontece no dia 13, sexta-feira.

Os delegados estão com muita disposição para continuar os debates 
pois é a partir dessas discussões que o movimento sindical rural se 

o lançamento da campanha faz parte das comemorações do Dia 
Internacional da Mulher

O pessoal da Comissão de Animação entoou músicas do movimento 
sindical para colocar a platéia em clima de Congresso

Quem encerrou a abertura foi Manoel José dos Santos, então 
presidente da Contag. 

do então Presidente da Contag, Manoel José dos Santos e 
toda a sua diretoria, o evento contou com a participação 
dos dos ministros do Desenvolvimento Agrário, Guilherme 
Cassel; da Previdência Social, José Barroso Pimentel; e 
do Meio Ambiente, Carlos Minc. Também participaram da 
mesa de abertura o representante regional da Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) na 
América Latina e Caribe, José Graziano, além de integrantes 
de movimentos sociais brasileiros e internacionais.

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi o grande ausente 
da solenidade de abertura. Além de causar transtornos em 
razão do forte esquema de segurança armado para receber 
o presidente, também causou decepção aos presentes que 
esperavam pelo presidente e pela Ministra da Casa Civil 
Dilma Roussef. As presenças estavam confirmadas até o 
início da noite, mas foi cancelada em função de uma reunião 
de emergência com a equipe econômica, segundo informou 
sua assessoria. 

As centrais sindicais também compuseram a mesa de 
autoridades, o presidente da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB), Wagner Gomes, defendeu 
a importância da unidade do movimento sindical para unir 

falou que o Brasil está entre os 3 países em desenvolvimento 
- China, Índia e Brasil - que terão melhores enfrentamentos 
da crise mundial. Segundo ele, isto se deve aos programas 
de distribuição de renda e outras conquistas do governo 
brasileiro, além de investimentos de infra-estrutura. 

esforços com o movimento sindical rural e enfrentar os 
reflexos da crise no Brasil. 

Quem encerrou a abertura foi Manoel José dos Santos que 
desta vez falou que a entidade é herdeira das lutas de Zumbi, 
Antônio Conselheiro, das Ligas Camponesas e de Trombas 
do Formoso. Segundo ele, esse legado foi fundamental para 
credenciar o MSTTR como o principal protagonista na luta 
pela reforma agrária, fortalecimento da agricultura familiar e 
defesa dos direitos dos assalariados e assalariadas rurais.

Em seguida novamente entrou em cena a comissão de 
animação. Eles mantiveram a platéia entretida até o então 
presidente da Contag, José Manoel dos Santos reunir toda 
a diretoria para anunciar aos presentes que mais uma vez o 
presidente Lula que tinha remarcado a agenda para falar aos 
trabalhadores (as) rurais novamente não compareceu. 

CoMiSSõES tEMátiCAS - Logo após o almoço 
começaram os trabalhos das comissões temáticas. Os 
delegados foram divididos em diversas comissões como: 
Políticas agrárias, agrícolas e sociais; Ações para assalariados 
rurais jovens, mulheres e idosos do campo; Meio ambiente, 
Sustentabilidade  e Relações internacionais. 

Os delegados passaram a tarde debatendo as ações de 
cada temática, o início dos trabalhos foi marcado por 
muita disposição dos participantes para defender as suas 
proposições. 

organiza e faz suas reivindicações ao Estado. O dia todo foi destinado 
para os delegados (as) terminarem as suas discussões e votações.

Estandes – Durante todo o Congresso, as cinco regiões do país 
também dedicaram à exposição de seus trabalhos regionais 
organizados em estandes e espalhados pelo Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães.
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Dia 13/03/09 – Quarto dia

14/03/09 – Quinto e último dia 

Diretoria da Fetaep orienta delegados

congresso elege nova diretoria da contag

Antes de começar os trabalhos do quarto dia do Congresso 
da Contag a delegação do Paraná se reuniu em uma das 
salas do hotel Phenícia para ouvir as orientações da diretoria 
da Fetaep.

Até o final da tarde todas as comissões temáticas tiveram que 
terminar as votações de suas áreas

Mueller disse a todos (as) que continuassem engajados no espírito 
do Congresso e atentos durante as votações

A cada pronunciamento dos defensores de cada posição a platéia aplaudia, 
vaiava e dava calor ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães

A proposta de desfiliação foi vitoriosa em 10 das 15 urnas. O sim à filiação 
recebeu 1.109 votos e o não, 1.441, uma diferença de 332 votos

Ademir Mueller e Mercedes Demore ao lado de Alberto Broch, 
presidente eleito da Contag

As cinco regiões do país também dedicaram à exposição de seus 
trabalhos regionais organizados em estandes e espalhados pelo 

Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A Região sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul),expôs seus trabalhos perto de umas das portas que dava 
acesso ao plenário principal. Além de seus produtos regionais 
também estava em exposição materiais explicativos como 
folders, revistas, jornais, cartilhas e curiosidades culturais 
de cada região. Quem passou pelo local pode conversar com 
os expositores e tirar eventuais dúvidas sobre os materiais 
expostos e estreitar os laços de amizade que existe entre o 
movimento sindical rural. 

chegou-se à um consenso, seja por meio de uma redação na 
proposta ou por votação através dos crachás. As discussões se 
acirraram quando começou a votação de um tema bem polêmico 
e bastante aguardado, a desfiliação da Contag à CUT. 

O debate sobre a manutenção ou a desfiliação da Contag à 
CUT foi o momento mais acirrado de votação e discussão 
do 10º Congresso. A mesa responsável pelos trabalhos no 
plenário abriu inscrição para que cada posição indicasse 
três oradores. 

A cada pronunciamento dos defensores de cada posição a 
platéia aplaudia, vaiava e dava calor ao Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães. Terminado os pronunciamentos iniciou-
se as votações.

Os delegados e delegadas presentes no 10º Congresso 
Nacional da Contag votaram pela permanência- Chapa 1, 
ou desfiliação - Chapa 2, da entidade à Central Única dos 
Trabalhadores - CUT. A votação foi tranquila e sem tumultos.

Foram três horas de votação, e a maioria dos delegados 
decidiu que a Contag não continuará filiada à Central Única 
dos Trabalhadores - CUT. O sim à filiação recebeu 1.109 
votos e o não, 1.441. houve seis votos nulos e quatro 
em branco, e 44 delegados e delegadas credenciadas não 
participaram do processo de votação.

A proposta de desfiliação foi vitoriosa em 10 das 15 
urnas. A diferença de 332 votos foi anunciada às 23h. Os 
defensores da posição de autonomia da Contag frente às 
centrais sindicais comemoraram o resultado no Centro d e 
Convenções Ulisses Guimarães. 

A Fetaep defendia a Chapa 2, e essa foi uma vitória que 
a Fetaep esperava a mais de 13 anos. A Federação dos 
Trabalhadores na agricultura do Estado do Paraná entende 
que essa é uma importante conquista do MSSTR e que vai 
trazer grandes benefícios ao movimento sindical rural. 

CoMEçAM AS votAçõES DoS tEMAS gErAiS 
Vencendo o cansaço de 4 dias de muito trabalho, o quarto 
dia do Congresso da Contag foi repleto de muita discussão 
e votações de temas importantes para o MSTTR. Na manhã 
iniciaram as votações do resultado dos grupos de trabalhos. 
O fruto de todo esse trabalho vai finalizar em um documento 
com as ações do movimento sindical dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais (MSTTR) para os próximos quatro 
anos. O texto reunirá a posição sobre a conjuntura nacional 
e internacional do movimento sindical do campo, além de 
revisão do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural, 
Sustentável e Solidário (PADRSS). 

Sindicalismo - Os votações aconteceram normalmente 
durante toda a tarde, com alguns embates, mas sempre 

O 10º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) foi encerrado no ultimo sábado (14) com a 
eleição da nova diretoria da entidade, através de chapa única presidida por Alberto Broch, sindicalista gaúcho. Broch é dirigente 
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), entidade que é filiada à CTB (Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil). Pela primeira vez na história da Contag, uma mulher - a agricultora familiar Alessandra 
Lunas - foi eleita para a Vice-Presidência da entidade.

A nova diretoria recebeu 2.389 votos. A Comissão Eleitoral registrou 54 votos nulos e 83 em branco, 78 delegados e delegadas 
credenciadas não votaram. A posse dos novos diretores e diretoras está marcada para abril.
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Na foto, Solange Santos, com o vice-governador do Estado do Paraná; Sr. Orlan-do Pessuti e 
com  o presidente do STR de Araruna; Antônio Ramalho Sobrinho

empossada Nova 
diretoria de tamarana

Dirigentes sindicais e agricultores da região de campo mourão 
participam do show rural

Nosso retrato

A nova diretoria do Sindicato dos trabalhadores Rurais de Tamarana, foi 

empossada no último dia 10 de março pelo Representante da Fetaep, Aparecido 

Calegari. A Fetaep parabeniza a nova diretoria e deseja muito sucesso nos 

futuros trabalhos.

Dirigentes e agricultores de 11 municípios da Regional 05 visitaram no último dia 11 

de fevereiro o Show Rural em Cascavel, no oeste do Paraná. Ao todo 160 pessoas, 

tiveram a oportunidade de conhecer tecnologias e alternativas de produção para a 

agricultura familiar e empresarial, focadas principalmente na condição de gerar renda, 

qualidade de vida ao agricultor familiar e trabalhador rural, e respeito e preservação 

do meio ambiente.

As excursões foram organizadas pela assessora regional da Fetaep e funcionária 

do Instituto Emater, Solange Santos e pelos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais envolvidos que contaram com apoio financeiro da Fetaep e do Serviço de 

Aprendizagem Rural, Senar.

Entrevistas com dirigentes sindicais de Londrina e Salto do Lontra dia 

09 de agosto de 1979.

Você reconhece alguém?

Ajude-nos a continuar preservando a historia do movimento sindical rural 

do Paraná, se você possui fotos e histórias antigas sobre o movimento 

entre em contato conosco.


